HUURCONTRACT
Naam

:

Adres

:

Telefoon

:

Telefoon (bereikbaar tijdens reis)
E-mail

: ……………………………………… (indien anders dan boven)

:

Hierna genoemd de “huurder”,

En,
1
Rolling Stone, handelsnaam van Hovenco BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Martijn van den Hoven,
zaakvoerder, met volgende gegevens:
Adres

: Kievietslaan 6, 2540 Hove, Belgie

BTW nummer : BE 0688.995.849
Geregistreerd bij het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Hierna genoemd de “verhuurder” of “Rolling Stone”,

komen het volgende overeen:

1. OVEREENKOMST
Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De
huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene
die het contract ondertekent is steeds hoofdelijk verantwoordelijk voor het voertuig en alles wat in
deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van het voertuig impliceert de aanvaarding
– zonder enig voorbehoud – van de volledige huurvoorwaarden.

2. HUURDER / BESTUURDER
De minimum leeftijd voor het besturen van het voertuig bedraagt 21 jaar. De bestuurder dient
minstens 3 jaar houder te zijn van een geldig B-rijbewijs.
Iedere bestuurder dient vooraf gekend te zijn door de verhuurder, niettegenstaande hetgeen in
Artikel 1 reeds is genoemd (de huurder blijft steeds hoofdelijk verantwoordelijk voor het voertuig).
Zowel de huurder als iedere andere bestuurder dient uiterlijk bij afname van het voertuig zijn/haar
geldig rijbewijs en identiteitskaart of paspoort aan de verhuurder te overhandigen zodat deze
hiervan een kopie kan maken.

3. HET VOERTUIG
Onderwerp van dit huurcontract is de verhuur van onderstaand voertuig, eigendom van Rolling
Stone, aan de huurder, voor de duurtijd van het contract:
Merk & Type

: Rimor Seal 50

Onderstel

: Fiat Ducato

Motorisatie

: 140pk Multijet (diesel)

Eerste inverkeersstelling

: 2020

Nummerplaat

: 1-XSW-700

Zitplaatsen

:6

Slaapplaatsen

:6
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Tijdens oplevering van het voertuig aan de huurder zal de inventarislijst en een uitgifteformulier
gezamenlijk gecontroleerd en afgetekend worden, waarbij eventuele mankementen en/of schades
worden genoteerd. Deze inventarislijst en het uitgifteformulier vormt een onderdeel van dit
huurcontract en zal bij terugkomst dienen als controle op compleetheid en intactheid van het
voertuig.

4. GPS TRACKING
Ter bescherming van zowel uw als onze eigendommen is het voertuig uitgerust met een GPS
volgsysteem. Het is de huurder niet toegestaan dit volgsysteem te verwijderen of te deactiveren.

5. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG
Dit huurcontract en deze huurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen, genoteerd
als toegelaten op de groene kaart van de verzekering. Bestemmingen buiten Europa, of
bestemmingen uitgesloten door de verzekering, zijn verboden.
Het is de huurder verboden bijkomende toestellen zoals friteuse, microwave, enz. te plaatsen of te
gebruiken binnen het voertuig. Het gebruik van frituurolie of licht-ontvlambare stoffen in het
voertuig is verboden.
Roken is ten strengste verboden in het voertuig, zowel in de bestuurderscabine als het
woongedeelte van het voertuig. In geval van roken in het voertuig, of bij schade door onrespectvol
gebruik/opzettelijk toebrengen van schade aan het voertuig, het woongedeelte of de inhoud kan de
waarborg volledig ingehouden worden. Indien de kost voor rectificatie van de schade de borg
overstijgt, dan is de huurder gehouden de gehele kost van de rectificatie te vergoeden, met aftrek
van een eventuele tussenkomt van de verzekering.
Dieren (honden of andere dieren) zijn niet in het voertuig toegelaten.
Festivals en/of wintersport-bestemmingen zijn niet zonder nadrukkelijke toestemming van de
verhuurder toegestaan.
Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke
vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de
Belgische, Europese en in het land van verblijf geldende wetgeving hierover.
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Alle vormen van illegale activiteiten, overtredingen of andere, op het moment van verhuring zijn ten
laste van de overtreder. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.
Iedere overtreding met inbeslagname van door verhuurder ter beschikking gestelde voertuig zal
onherroepelijk leiden tot het betalen door de huurder van een schadevergoeding gelijk aan de
volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig, te weten €54.750,-.
De huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke
bepalingen. Het voertuig zal niet gebruikt worden voor vervoer of overnachting van meer dan 6
personen.
Het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het te
gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen,
snelheidsproeven of wedstrijden. De batterij mag niet gebruikt worden om een ander voertuig te
laten starten. Het voertuig mag in geen geval gebruikt worden om een ander voertuig te
depanneren.
Het is verboden klevers op het voertuig aan te brengen.
De huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, olie, koelvloeistof etc te controleren. De huurder
dient er zorg voor te dragen dat bij lekke band deze wordt hersteld.
Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen in of aan het voertuig.
Let op! De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM
(maximum toegelaten massa, te weten 3,5 ton) en eventuele boetes of gevolgen hieraan
verbonden.

6. VOORSCHOT, BETALING EN PRIJZEN
Bij het opmaken van de huurovereenkomst dient een voorschot van 30% van de totale
overeengekomen huursom te worden voldaan. Het restant van de huursom dient uiterlijk 30 dagen
voor vertrek in ons bezit te zijn.
Betalingen dienen steeds cash of per overschrijving te gebeuren. Bij niet-tijdige betaling wordt de
huurder schriftelijk of telefonisch herinnerd en heeft hij nog 3 dagen tijd om het saldo te voldoen.
Indien de betaling alsnog uitblijft, wordt de huurovereenkomst geannuleerd en heeft de verhuurder
het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren – evenwel zonder dat dit enig recht geeft
op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.
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Onze prijzen zijn inclusief BTW, omniumverzekering met €1.000 vrijstelling, reisbijstandsverzekering,
verbruik van wc-product en 1 volle fles gas.
Dieselverbruik is steeds ten laste van de huurder, voertuigen worden door verhuurder opgeleverd
met een volle dieseltank en dienen door huurder met volle dieseltank geretourneerd te worden.
Indien het voertuig niet met volle dieseltank geretourneerd wordt, zullen de kosten voor het vullen
van de tank – vermeerderd met een forfait van €25 – aan de huurder in rekening worden gebracht.
In de verhuur zijn per dag 285 vrije kilometers inbegrepen, extra kilometers worden bij terugkomst
verrekend aan 0,25€ per km.
De huurprijs omvat nadrukkelijk niet:
•
•
•
•
•
•
•

Dieselverbruik,
Boetes ten gevolge van verkeersovertredingen (inclusief overschrijding maximaal toegestane
massa),
Reiniging van het voertuig,
Kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen ten gevolge van een verkeerd
gebruik dan wel verwaarlozing van de vereisten,
Kosten van beschadigingen als gevolg van slecht gebruik, onoplettendheid, oneigenlijk
gebruik (rijden op niet-verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enzovoort),
Verzekering van persoonlijke bezittingen van de huurder,
Verzekering van de inzittenden.

Eventuele kosten zoals hierboven omschreven komen ten laste van de huurder, ook als deze kosten
de waarborg overschrijden.
Bij een boete die na de huur ontvangen wordt zal een administratieve kost van €15 worden
aangerekend, boven op de boete.
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7. WAARBORG
De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. De waarborgsom bedraagt €1.000, deze
dient uiterlijk de dag vóór vertrek door middel van bankoverschrijving op rekening van de verhuurder
bijgeschreven te worden, of is cash te voldoen bij vertrek. Indien het voertuig in grondig
schoongemaakte staat en zonder schade wordt geretourneerd zal de waarborg binnen 10 dagen aan
de huurder worden teruggestort.
In geval van schade heeft de verhuurder het recht de waarborg in te houden ter verrekening van de
schade, waarbij een eventueel overschot van de waarborg na reparatie van de schade aan de
huurder zal worden teruggestort.
In mindering van de waarborg kunnen komen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boetes,
Ontbrekende onderdelen en/of inventaris,
Schade binnen en buiten (met inbegrip van, onder andere, schroeigaten van sigaretten,
kapotte banden, krassen van takken op opbouw of dak),
Beschadigingen aangebracht door derden,
Diefstal van onderdelen,
Schade ten gevolge van inbraak,
Niet gereinigde wagen,
Etc.

8. HUURPERIODE
In principe vangt de huurperiode aan op de dag van ophaling vanaf 14u, en eindigt deze op de laatste
huurdag om 10.00u.
In afwijking van bovenstaande, kunnen huurder en verhuurder een andere periode overeenkomen.
Dit uitsluitend na schriftelijke overeenkomst.

9. AFHALEN EN TERUGBEZORGEN
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Oplevering van het voertuig gebeurt door de verhuurder in een propere, correcte en volledige
toestand. De huurder brengt het voertuig in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige
defecten worden u bij vertrek gemeld.
De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van afhaling, namelijk op het
adres van de verhuurder, op de schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip. Eerder terugbrengen van
het voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van huur, ook niet gedeeltelijk. Wanneer de
huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorziene tijdstip en plaats terug te brengen, wordt
hem een vergoeding aangerekend à rato van €50,- per uur. Deze vergoeding kan in mindering
gebracht worden op de waarborgsom en kan de waarborgsom ook overschrijden.
Het gehuurde voertuig moet grondig gereinigd en volledig teruggebracht worden, zo niet worden de
reinigingskosten en/of installatiekosten volgens onderstaand tarief aangerekend. Voor de buitenzijde
van het voertuig geldt dat reiniging enkel bij sterke verontreiniging (bijvoorbeeld modder,
zoutaanslag, etc) noodzakelijk is, te beoordelen bij terugkomst door de verhuurder. Wassen van de
buitenkant van het voertuig gebeurt in ieder geval niet in een carwash, niet met een
hogedrukreiniger en niet met schuurmiddelen!
Toilet (zowel binnen in badkamer als de wc-cassette), ijskast, diepvries, vuilwatertank enz. moeten
leeg zijn en gereinigd.
Reinigingskosten
Buitenzijde (bij sterke verontreiniging)
Binnen (vloeren, kasten, bedden, tafels, badkamer)
WC in badkamer
WC cassette of cassettehuis
Koelkast en diepvriezer
Vuilwatertank

7
75€
100€
50€
50€
30€
30€

Belangrijk: krassen als gevolg van reinigen (bijvoorbeeld door gebruik
van schuurmiddelen of onoordeelkundig verwijderen aan de voorzijde
van vliegen e.d.) zullen onherroepelijk aanleiding geven tot
vergoeding.

Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen, of noodzakelijke reiniging gebeuren op
kosten van de huurder.

10. VERZEKERING

Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns,
BTW of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het bezit hebben van
verdovende middelen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is
de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de
verhuurder van het verlies van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten.
Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico’s, zoals politieke
onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebieden gevaarlijk voor natuurrampen, enz.
Uitgesloten van verzekering zijn:
Beschadigingen tijdens het vervoer van het voertuig, het aan boord nemen of lossen.
Beschadigingen ten gevolge van slecht beheer, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als
gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.
Schade aangebracht door huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.
Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht.
Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade,
iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling van betrokkene bij een ongeval, gedaan
zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, ontslaat deze laatste van elke verplichting
tegenover de verzekerde huurder.
Het voertuig is verzekerd voor evenveel personen als er gehomologeerde plaatsen zijn. In dit geval
zijn dat 6 personen.

Schade aan de luifel is niet verzekerd en dus volledig ten laste van de huurder. Deze
schade kan makkelijk de borg overschrijden!
11. ONGEVALLEN, SCHADE EN OVERTREDINGEN
De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen de verhuurder onmiddellijk te verwittigen en dit
schriftelijk te bevestigen met een volledige ongevalsaangifte.
Eventuele problemen of schade onderweg dienen binnen de 24u telefonisch aan ons te worden
gemeld, zodat wij voor terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.
De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen,
in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.
Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na verstrijken van de huurperiode is zonder meer
verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.
De gebruiker of huurder ontslaat de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in
geval van technisch defect en voor alle nadelige gevlogen, blijvende lichamelijke letsels, enz die uit
om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het
ongeval of de schade is.
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De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden
of vorst.
Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel kan schadevergoeding geëist
worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de
weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, boiler, diesel, olie, enz.

12. OVERMACHT
In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde voertuig (bijvoorbeeld bij
schade, panne of dergelijke), heeft de verhuurder het recht dit huurcontract te annuleren zonder
enige vorm van schadevergoeding. De verhuurder heeft ten allen tijden het recht de verhuur niet te
laten doorgaan, zonder enige vorm van schadevergoeding.
Indien de gehuurde wagen niet ter beschikking kan worden gesteld aan de huurder, zal voor elke
verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs terugbetaald worden. Inden het voertuig
uiterlijk binnen 24u ter beschikking wordt gesteld, gerekend vanaf de aanvang van de huurperiode,
kan de huurder geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of om het even welke
schadevergoeding of reductie.
Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald. De huurder verklaart zich
uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten
dan ook.
In geval van betwisting is alleen de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel
van de verhuurder is gevestigd.
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13. ANNULATIE
Indien een huurcontract wordt geannuleerd door de huurder, is de huurder de volgende
annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering tot de 30ste dag voor de vertrek dag: het verschuldigde voorschot.
Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag: 50% van de huursom
Bij annulering vanaf de 14de dag tot op de vertrek dag of later: de volledige huursom
Indien het reeds betaalde bedrag onvoldoende is om de annuleringskosten te dekken, zal de huurder
het verschil binnen 10 dagen na annulering aan verhuurder betalen. Indien het reeds betaalde
bedrag de annuleringskosten overtreft, zal de verhuurder dit binnen de 10 dagen aan de huurder
terugstorten.
Indien op de dag van vertrek blijkt dat de huur niet kan doorgaan omwille van een algemeen
verbod op niet-essentiële verplaatsingen, uitgevaardigd door de Belgische overheid vanwege
maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Covid-19 virus, dan kan de huurder kiezen
voor (i) omboeken van de reis naar een latere datum (voor zover het voertuig beschikbaar is), of (ii)
terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.
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14. PRIVACY & GEGEVENSVERWERKING
Rolling Stone hecht groot belang aan een correct beheer van uw gegevens.
•

Rolling Stone verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
o Voor- en achternaam
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o Email-adres
o Rijbewijs
o Rekeningnummer

•

Rolling Stone verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
o Scan en/of kopie van uw identiteitsbewijs
o Locatie van het gehuurde voertuig voor, tijdens en na de huurperiode

•

Rolling Stone verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Het contractueel verwerken van uw boeking
o Het afhandelen van uw betaling
o Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
o U te bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren
o U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten, al dan niet
aangaande de uitvoering van dit contract
o Om goederen en/of diensten aan U te leveren
o Bij wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het indienen van fiscale aangiftes

•

Rolling Stone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5
jaar voor persoonsgegevens en 10 jaar voor financiële gegevens.

•

Rolling Stone verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van deze overeenkomst, of tenzij noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

•

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u als gebruiker over
een wettelijk recht op inzage en eventuele wijziging van uw persoonsgegevens. Daarnaast
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heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rolling Stone.
Verder kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken digitaal naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. Indien nodig
kunt u ook vragen uw gegevens te wijzigen die onjuist, niet volledig of niet relevant zouden
zijn.
•

Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u steeds
contact met ons opnemen via info@rollingstoneverhuur.com. Wij behandelen uw klacht met
de nodige zorg. Toch niet helemaal tevreden, kan u zich steeds richten tot de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via contact@apd-gba.be.
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15. SPECIFIEKE HUURVOORWAARDEN
Aanvang huurperiode

:

Einde huurperiode

:

Huurprijs incl 21% BTW

:

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel
uitmaken van dit huurcontract.
Aldus in tweevoud opgemaakt, waarvan zowel de huurder als de verhuurder verklaren één getekend
exemplaar te hebben ontvangen.
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Opgemaakt te

De Huurder

, op

.

De Verhuurder

