ALGEMENE VOORWAARDEN ZANI-RENT
1. TOEPASSINGSGEBIED

7. ONDERHOUD – SCHADE – HERSTELLINGSKOSTEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt aangegaan met ZANIRENT.

7.1. Indien er tijdens de huurperiode schade wordt veroorzaakt aan het voertuig of bij pech, dient de huurder de
verhuurder hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen per telefoon en per mail met ontvangstbevestiging,
behoudens bij overmacht. In gevallen van overmacht, handelt de huurder als een goede huisvader en brengt de
verhuurder zodra dit mogelijk is, op de hoogte van het schadegeval. De schade kan niet hersteld worden dan met
toestemming van de verhuurder, behoudens in gevallen van overmacht.

2. PRIJZEN – DUUR HUURPERIODE – ANNULATIE
2.1. De huurprijs wordt bepaald door de dagprijs te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat het voertuig gehuurd
wordt, vermeerderd met een vergoeding per gereden kilometer, zoals bepaald op het huurcontract. In de huurprijs is
eveneens de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid begrepen, alsook een cascoverzekering mits vrijstelling zoals
bepaald op het huurcontract.
2.2. De brandstof is niet inbegrepen in de huurprijs. Bij vertrek wordt het voertuig met volle brandstoftank
meegegeven en dient het alsook met volle brandstoftank terug worden binnengebracht na afloop van de huurperiode.
2.3. De huurperiode vangt aan op de dag omschreven op het huurcontract en eindigt na ontlasting gegeven door de
verhuurder, nadat het voertuig werd afgeleverd.
2.4. Wanneer de huurder het bestelde voertuig niet op de overeengekomen dag komt afhalen of de bestelling
annuleert, dan is de huurder een vergoeding verschuldigd afhankelijk van het tijdstip waarop hij annuleert:
•
•
•
•
•
•

Annulering 60 dagen voor vertrek: gratis
tussen 30-59 dagen: 15% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode
tussen 15-29 dagen: 35%
tussen 10-14 dagen: 50%
tussen 5-9 dagen: 75%
tussen 0-4 dagen: 100%

2.5. Wanneer de huurder nalaat het voertuig binnen te brengen op het adres van ZANIRENT op de contractueel
overeengekomen datum, dan is hij gehouden tot het betalen van een vergoeding gelijk aan twee maal de dagprijs,
vermeerderd met een kilometervergoeding van 250 km per dag. De huurder die nalaat het voertuig terug te bezorgen
na het verstrijken van de einddatum op het contract, stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging wegens verduistering
en misbruik van vertrouwen.
2.6. De huurperiode kan mits schriftelijke toestemming van de verhuurder verlengd worden en dient minstens 5
werkdagen voor het einde van de voorziene einddatum aangevraagd te worden.
2.7. De verhuurder kan een waarborg vragen van de huurder, zoals bepaald op het huurcontract.

7.2. Indien tijdens de huurperiode de banden beschadigd worden en een andere oorzaak kennen dan normale
slijtage, verbindt de huurder zich er toe om deze onmiddellijk te vervangen door een andere band van dezelfde
afmetingen en merk. Indien gedurende de verhuring, één of meerdere banden, ten gevolge van normale slijtage,
geen groeven meer zouden vertonen van meer dan 2 mm diepte, dan is de huurder verplicht deze te laten vervangen
in een bandencentrale of merkgarage maar uitsluitend na onze toestemming na het weten wat de kostprijs is.
7.3. De huurder verbindt zich er toe de olie te vervangen of het voertuig te smeren, indien tijdens de huurperiode de
noodzaak hiervan blijkt.
7.4. Voor elke herstelling of onderhoud tijdens de huurperiode, dient na toestemming van de verhuurder, de factuur
voor de herstel- of onderhoudswerken te worden opgemaakt op naam van ZANI-RENT, vof, Kortrijkstraat 121 bus B,
8550 Zwevegem, ondernemingsnummer 0712.757.483.
Facturen in het buitenland moeten worden opgemaakt zonder BTW. Enkel in dit geval kan de herstellings- of
onderhoudskost worden terugbetaald.
7.5. De huurder staat in voor de normale reiniging van het voertuig aan de buiten- en binnenkant, en dit op zijn kosten.

8. TERUGNAME BIJ MISBRUIK
8.1. De verhuurder heeft steeds het recht de wagen op elk ogenblik en om het een 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 huurder
8.2. Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder weggenomen worden,
waar het zich bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode overschreden is, of wanneer 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.

3. HUURDER – BESTUURDER
3.1. Elke bestuurder moet minimum 21 jaar oud zijn, beschikken over de Belgische nationaliteit en minimum 6 maand
beschikken over een geldig Europees rijbewijs, welke de laatste 5 jaar niet uit het recht tot sturen ontzet is geweest.
3.2. De huurder verbindt zich er toe enkel bestuurders toe te laten met bovenstaande vereisten.

4. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

9. BETALING - FACTUUR
9.1. Van de voorziene verhuurperiode dient een voorschot van 50% van de voorziene huurprijs betaald te worden bij
vertrek.
9.2. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van ons bedrijf waar elke overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn
gekomen, binnen de dertig dagen na factuurdatum.

4.1. De huurder/bestuurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal die tegen hem opgesteld werden
tijdens de duur van de verhuring en voor de gevolgen die hieruit voortvloeien. De huurder blijft steeds aansprakelijk
voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes en overtredingen in de
ruimste zin van het woord.

9.3. Elk protest moet binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de factuur gemeld worden per aangetekend schrijven
of per mail met ontvangstbevestiging.

4.2. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle bezittingen of waarden,
vervoerd of achtergelaten in het voertuig.

9.5. Bij laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest
verschuldigd zijn ten belope van 10% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het
verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 euro.

4.3. Bij een ongeval dient de bestuurder in elk geval de nodige papieren op te maken, bij gebreke waarvan alle kosten
en laste van de huurder zijn.
4.4. Bij een ongeval is de bestuurder verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij
ongevallen. De huurder blijft echter persoonlijk aansprakelijk in geval van grove fout.

5. VOORWAARDEN BIJ VERTREK
5.1. De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud
en reinheid. De huurder erkent bij vertrek met het voertuig, dat het voertuig perfect gesmeerd is en dat het olie- en
waterpeil normaal is.
5.2. Bij het vertrek dient elke schade aan het voertuig gemeld te worden en genoteerd op het huurcontract.

6. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG
6.1. De huurder verbindt er zich toe de wagen te gebruiken als een goede huisvader. Het is verboden om het voertuig
te gebruiken voor:
•
•
•
•

Onwettige doeleinden
Vervoer van gevaarlijke ladingen
Slepen/duwen/wedstrijden, snelheidswedstrijden
Vervoer van dieren (zowel in de cabine als in de laadruimte)

6.2. Het is verboden om wijzigingen/verbouwingen/demonteringen aan het voertuig aan te brengen. Behoudens
schriftelijke toelating van de verhuurder mag geen enkele publiciteit worden gemaakt op het huurvoertuig.
6.3. Het is verboden het gehuurde voertuig te overladen, door, onder meer 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.
6.4. Het is verboden te roken in het voertuig.

9.4. Bij niet stipte betaling behouden wij ons het recht voor om het voertuig terug te nemen, waarbij alle kosten die
hiervoor gemaakt moeten worden, ten laste van de huurder zijn.

10. SCHADE TEN LASTE VAN DE HUURDER – FORFAITAIRE VERGOEDINGEN
10.1. Het voertuig is omnium verzekerd mits vrijstelling zoals overeengekomen op het huurcontract. Voor de eigen
schade geldt tevens dat de huurder geheel persoonlijk aansprakelijk blijft voor schade veroorzaakt door zijn grove
fout. Er wordt geen tussenkomst verleend in geval van schade welke gepaard gaat met lichte intoxicatie, vlucht,
plegen van verkeersinbreuken vanaf de tweede graad (vb. door rood licht rijden, over volle witte lijn rijden, rijden met
snelheid van meer dan 30km/u boven de toegelaten snelheid, … )
10.2. De huurder is gehouden tot vergoeding van de schade:
•
•
•
•
•
•
•

aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of andere zaken in de hoogte, zijn ten
laste van de huurder. Dakschade is niet verzekerd, noch afkoopbaar met verhoogde vrijstelling
die voortkomt uit een grote fout of grove nalatigheid van de huurder en/of bestuurder
aan de goederen die de huurder vervoert, evenals diefstal van de goederen die zich in de wagen bevinden
door onrechtmatig gebruik
als gevolg van kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen;
door oorlog of oproer
als rechtstreeks gevolg van aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.

10.3. De huurder is gehouden tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50 euro bij:
•
•
•
•
•
•

overtreding van het rookverbod
per verkeersovertreding, bij wijze van administratiekost
het nalaten om het voertuig met volle brandstoftank terug te brengen (vermeerderd met de prijs van de
brandstof die bijgevuld dient te worden aan de brandstofprijzen van die dag)
het tanken van de verkeerde brandstof (vermeerderd met de herstellingskosten die hiermee gepaard gaan)
het niet gereinigd en onderhouden terugbrengen van het voertuig
verlies van de sleutel.

10.4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor elke schade (met inbegrip van winstderving), voortvloeiend uit
onbruikbaarheid of onbeschikbaarheid van het voertuig ingevolge defect, ongeval of elke andere onvoorziene
omstandigheid.

6.5. Het is de huurder ten strengste verboden het voertuig onder te verhuren of over te dragen.
6.6. Wanneer de huurder het voertuig aanwendt in het buitenland, dient de huurder alle wettelijke bepalingen na te
leven van alle landen waarin hij passeert. De verhuurder kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. De huurder
dient de verhuurder op voorhand op de hoogte te brengen van zijn buitenlandse bestemming zo niet kan de
verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaarden inden er zich problemen voordien ten gevolge van het niet verzekerd
zijn in niet Europese landen (wat de BA verzekering en reisbijstand betreft) en of hulp bij panne of ongeval.

11. BEVOEGDE RECHTBANK
11.1. De contractuele verhouding tussen ZANIRENT en de huurder wordt beheerst door het Belgisch recht.
11.2. In geval van betwisting is de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, dan wel de rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk bevoegd.

