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ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 2021
LOXAM-MODULE

La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en
agence soit par le site internet ”http://www.loxam.be”

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1-1: Om contractuele waarde te hebben, worden deze algemene voorwaarden
aangevuld met een huurovereenkomst waarin het volgende wordt vermeld:

- de omschrijving van het gehuurde goed en de identificatie ervan;
- de plaats van tewerkstelling, hierna “de site” genoemd;
- de indicatieve duur van de huur.

Dat huurcontract kan ook het volgende vermelden:
- de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling;
- de gebruiksvoorwaarden;
- de vervoersvoorwaarden;
- het geldende tarief op de dag van het contract en volgens de duur van de

huur.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de door de partijen
ondertekende overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zijn alleen deze
algemene voorwaarden van toepassing.

Elkeen die het gehuurde goed onder zich houdt zonder over een behoorlijk
opgestelde en door de verhuurder ondertekende huurovereenkomst te beschikken,
kan vervolgd worden voor verduistering of diefstal van dat goed.

1-2: De huurder

1-2-1: De huurder zal de verhuurder de nodige bewijsstukken voorleggen waaruit
zijn identiteit blijkt (identiteitsbewijs, woonplaatsattest zoals elektriciteits- of
gaskwitantie of recente telefoonfactuur). Bij de aanvraag voor het openen van een
rekening voor een facturatie op het einde van de maand moet een uittreksel uit de
publicatie van het Belgisch staatsblad met vermelding van de persoon die
gemachtigd is om de vennootschap te vertegenwoordigen, een kopie van de
identiteitskaart en een briefpapier met hoofding van de onderneming bijgevoegd
worden.

1-2-2: Voor ondernemingen, verenigingen en, in het algemeen, rechtspersonen en
openbare entiteiten moet de ondertekenaar van een huurcontract zijn identiteit en
zijn bevoegdheid bewijzen om die rechtspersonen of openbare entiteiten te
verbinden.
Een bestelbon bindt de huurder, ongeacht de drager of de ondertekenaar. De
facturatie wordt steeds opgesteld op naam van de contracterende rechtspersoon of
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openbare entiteit, in twee exemplaren. Op verzoek van de klant kan de bestelbon bij
de facturatie worden gevoegd wanneer deze in twee exemplaren wordt opgesteld.

1-3: Voor deze overeenkomst verwijzen de termen “goed(eren)” of “gehuurd(e)
goed(eren)”, “materi(a)al(en)” of “gehuurd(e) materi(a)al(en)” zowel naar de
modulaire constructie als naar de bijbehorende elementen (meubilair,
airconditioning …) wanneer ze gehuurd worden.
Er wordt eveneens verduidelijkt dat:

- een “mobiele constructie” staat voor een geheel uit één stuk;
- een “modulair gebouw” een assemblage is van mobiele constructies.

ARTIKEL 2: PLAATS VAN GEBRUIK

2-1: Het gehuurde goed wordt uitsluitend gebruikt op de in het huurcontract
vermelde installatieplaats.

Elke verplaatsing van het gehuurde goed zonder het uitdrukkelijke en voorafgaande
akkoord van de verhuurder kan de ontbinding van de huur ten laste van de huurder
rechtvaardigen met eventueel de betaling van de forfaitaire vergoeding bepaald in
artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

2-2: Tijdens de duur van de huur moet aan de verhuurder of aan zijn aangestelden
toegang verleend worden tot de installatieplaats. De verhuurder of zijn aangestelden
moeten zich bij de verantwoordelijke van de installatieplaats aanmelden met de
nodige individuele beschermingsmiddelen en moeten het interne reglement alsook
de veiligheidsvoorschriften eigen aan deze site in acht nemen. Ze blijven echter
afhankelijk van de verhuurder en handelen onder de verantwoordelijkheid van de
verhuurder.

2-3: De huurder is ertoe gehouden om ten gunste van de verhuurder of van zijn
aangestelden de noodzakelijke toelatingen te verkrijgen om de site te betreden.

ARTIKEL 3: TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET GEHUURDE GOED

3-1: Voorwaarden voor terbeschikkingstelling

De ondertekening van het contract moet gebeuren vooraleer het materieel ter
beschikking gesteld wordt. Indien dit niet mogelijk is, verbindt de huurder zich ertoe
om de huurovereenkomst, die aan hem geadresseerd werd door de verhuurder, met
de hand ondertekend terug te sturen.

3-1-1: Het gehuurde goed, zijn toebehoren en alles wat een normaal gebruik ervan
mogelijk maakt, worden geacht in overeenstemming te zijn met de geldende
reglementering (met name, maar niet uitsluitend, de veiligheid en hygiëne van de
werknemers, de fiscaliteit) en worden aan de huurder in goede staat van onderhoud
en gereinigd afgeleverd.

Er wordt echter verduidelijkt dat de huurder als enige verantwoordelijk is voor het
verkrijgen van de bouwvergunningen of andere administratieve vergunningen die
noodzakelijk zouden worden gemaakt voor de installatie en de indienststelling van
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het gehuurde goed op de site. Indien nodig zal de huurder de verhuurder hiervan
laten genieten.

3-1-2: Door de terbeschikkingstelling van het gehuurde goed wordt de juridische
bewaring van het gehuurde goed overgedragen aan de huurder die er de volledige
verantwoordelijkheid voor draagt.

3-2: Datum van terbeschikkingstelling

De datum van levering of afhaling kan naar keuze van de partijen in de
huurovereenkomst worden bepaald. De partij die voor de levering of afhaling instaat,
dient de andere partij met een redelijke termijn op voorhand van haar komst te
verwittigen. De niet-naleving van de overeengekomen datum brengt de contractuele
aansprakelijkheid van de in gebreke blijvende partij in het gedrang.

3-3: Tegensprekelijke bevindingsstaat

Op verzoek van een van beide partijen kan worden voorzien dat bij het vertrek of bij
de indienststelling een tegensprekelijke bevindingsstaat wordt opgesteld.

Wanneer de verhuurder instaat voor het vervoer van het gehuurde goed, zal de
tegensprekelijke bevindingsstaat geformaliseerd moeten worden door een
vervoerbon, die zowel bij de levering als bij de teruggave wordt opgemaakt, waarop
de huurder eventueel voorbehoud moet noteren zowel betreffende het materiaal als
het meubilair. De tegensprekelijke bevindingsstaat moet door beide partijen
ondertekend worden.
Bij gebrek aan tegensprekelijke bevindingsstaat wordt het gehuurde goed geacht in
goede staat van onderhoud te zijn en voorzien van het nodige toebehoren voor de
werking en het gebruik ervan.

ARTIKEL 4: DUUR VAN DE HUUR

4-1: De duur van de huur gaat in op de dag waarop het gehele gehuurde goed ter
beschikking wordt gesteld van de huurder. Deze datum wordt contractueel
vastgelegd op het huurcontract.
De duur van de verhuring eindigt op de dag waarop het gehele gehuurde goed
wordt teruggegeven aan de verhuurder volgens de voorwaarden bepaald in artikel
13 van deze algemene voorwaarden.

4-2: De voorziene duur van de huur, vanaf een begindatum, wordt uitgedrukt in een
tijdseenheid.

De gebruikelijke tijdseenheden zijn dag en maand. Elke wijziging van deze duur
dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe overeenkomst tussen de partijen.

De huur kan door stilzwijgende verlenging worden voortgezet.

De minimale huurduur bedraagt één maand, behoudens bijzondere overeenkomst
vermeld in het contract.
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De huur kan ook worden afgesloten voor onbepaalde duur, met een minimumduur
van één maand. In dat geval wordt de opzegtermijn van de huurovereenkomst
bepaald in de artikelen 18-2-1 en 18-2-2 van deze algemene voorwaarden. De
opzegtermijnen voor teruggave of terugname van het gehuurde goed worden
bepaald in artikel 13-3 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5: GEBRUIKSVOORWAARDEN

5-1: De huurder dient de verhuurder te informeren over de gebruiksvoorwaarden
van het gehuurde goed. Het zogenaamde “normale” gebruik van het gehuurde goed
stemt overeen met het gebruik dat door de verhuurder wordt aanbevolen bij de
huuraanvraag van de huurder. Elk ander gebruik moet door de huurder worden
gemeld en ingeschreven als “bijzondere voorwaarden” van de overeenkomst. De
huurder is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit een gebruik dat niet
“normaal” zou zijn, en, in voorkomend geval, niet in overeenstemming zou zijn met
zijn verklaring opgesteld in de “bijzondere voorwaarden”.
De huurder is ook verantwoordelijk voor het gebruik van het gehuurde goed, met
name wat betreft:

- de aard van de bodem en de ondergrond;
- de naleving van de regels inzake het openbaar domein;
- rekening houden met de omgeving en de inherente risico’s ervan

(overstromingsgebied, risico op aardverschuivingen …).

De huurder is verplicht:
- het gehuurde goed op een toegankelijke en beveiligde plaats te

installeren. De locatie wordt door de huurder vastgelegd in overleg met
de verhuurder of zijn vervoerder;

- het aan te sluiten op enige elektriciteitsbron volgens de geldende
technische en veiligheidsregels;

- geen enkele wijziging aan te brengen aan de structuur van het gehuurde
goed, aan de inrichting en het toebehoren ervan;

- het gehuurde goed niet te verplaatsen zonder voorafgaand en schriftelijk
akkoord van de verhuurder.

5-2: De huurder moet het gehuurde goed beheren als een goede huisvader en het
voortdurend goed onderhouden.
Aangezien de huur wordt gesloten met inachtneming van de persoon van de
huurder, is het laatstgenoemde verboden het gehuurde goed onder te verhuren
en/of uit te lenen zonder het akkoord van de verhuurder.

Bij werven die onderhevig zijn aan regels inzake veiligheidscoördinatie of
bescherming van de gezondheid, kan het veiligheidsplan evenwel in het gebruik van
de materialen door andere ondernemingen voorzien. De verhuurder kan zich
hiertegen niet verzetten. De huurder blijft echter gebonden aan de verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst.

5-3: De huurder zal persoonlijk instaan voor elke vergunning betreffende de
installatie van mobiele constructies. Hij is als enige verantwoordelijk voor elke
reglementering inzake hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden, alsook voor de
normen die eigen zijn aan de kantoren voor collectief gebruik en die publiek
ontvangen (klaslokalen, kantines …).



5

5-4: Elk gebruik dat niet conform is aan de voorafgaande verklaring van de huurder
of de normale bestemming van het gehuurde goed, geeft aan de verhuurder het
recht om de huurovereenkomst conform de bepalingen van artikel 18 op te zeggen
en de teruggave van het gehuurde goed te eisen.

ARTIKEL 6: VERVOER

6-1: Het vervoer van het gehuurde materiaal, zowel heen als terug, gebeurt onder
de verantwoordelijkheid van de partij die het vervoer uitvoert of laat uitvoeren.
Wanneer de huurder het vervoer uitvoert of laat uitvoeren, verbindt hij zich ertoe de
voorschriften van het Veiligheidsprotocol, beschikbaar in het betrokken agentschap
van de Verhuurder, in acht te nemen.

6-2: De partij die het vervoer laat uitvoeren, is diegene die desgevallend verhaal
uitoefent tegen de vervoerder. Het behoort dus aan deze partij om te controleren of
alle risico’s en de schade zowel deze veroorzaakt aan als deze veroorzaakt door het
materiaal, gedekt worden door een toereikende verzekering van de vervoerder. Bij
ontbreken hiervan behoort het eveneens aan deze partij om alle nuttige maatregelen
te nemen om het gehuurde materieel te verzekeren.

6-3: De kosten van het vervoer van het gehuurde materiaal zijn, zowel heen en
terug, ten laste van de huurder, behoudens andersluidende bepaling.
In het andere geval zal de afrekening tussen de verhuurder en de huurder
dienovereenkomstig aangepast worden.

6-4: De verantwoordelijkheid voor het laden en/of het lossen evenals het vastmaken
berust bij diegene die het uitvoert of die het laat uitvoeren.
Diegene die voor het laden en/of het lossen van het gehuurde materiaal aangesteld
is moet over de vereiste toelatingen beschikken en, indien nodig, over een
vervoerstoelating beschikken vanwege zijn werkgever voor het materiaal.

6-5: Hoe dan ook, wanneer bij aankomst van het gehuurde goed een schadegeval
vastgesteld wordt, moet de bestemmeling zo snel mogelijk het wettelijk voorbehoud
formuleren ten opzichte van de vervoerder en de andere partij daarvan op de hoogte
brengen zodat er zonder verwijl bewarende maatregelen genomen kunnen worden
en het schadegeval binnen de daartoe voorziene termijn aan de
verzekeringsmaatschappijen kan worden aangegeven.

6-6: Het leverings- of afhaaladres van het materiaal is datgene dat vermeld wordt in
de overeenkomst wanneer de verhuurder daarvoor instaat.
Bij afwezigheid van de huurder op de leveringssite op het afgesproken uur, heeft de
verhuurder de mogelijkheid om het materiaal niet achter te laten, in welk geval de
vervoerkosten (heen en terug) en de behandelingskosten niettemin verschuldigd zijn
door de huurder.

ARTIKEL 7: INSTALLATIE - MONTAGE EN DEMONTAGE

7-1: De tussenkomst van het personeel van de verhuurder voor de verrichtingen
van installatie, montage en demontage blijft beperkt tot zijn competenties en kan in
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geen geval de vermindering van de verantwoordelijkheid van de huurder als gevolg
hebben, met name inzake de veiligheid.

De termijnen van verzending, installatie of montage zijn louter indicatief en vormen
geen verplichting voor de verhuurder. Zij kunnen geen aanleiding geven tot
vertragingsboetes.

De gehuurde goederen zullen worden geplaatst op stevige, ingerichte grondzones, in
het bijzonder wat de waterafvoer betreft. Ze worden op 20 cm boven de grond
vastgezet volgens een horizontaal vlak.
De elektriciteit moet verplicht afkomstig zijn van een differentieelschakelaar en de
huurder moet de installatie aarden.

De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde goederen niet vast te maken door
verzegeling en het volstrekte roerende karakter ervan te bewaren. In het
tegengestelde geval is de verhuurder gerechtigd om bij wijze van kort geding, onder
dwangsom en op kosten van de huurder, het herstel in hun oorspronkelijke roerende
staat te vorderen.

De door de verhuurder geleverde prestatie is exclusief het plaatsen van de
langsliggers. Wanneer de installatie van de langsliggers voor de modulaire eenheden
noodzakelijk is, kan de verhuurder deze verrichting uitvoeren op verzoek van de
huurder. De uitvoering van deze prestatie zal aan de huurder worden gefactureerd
en zal gebeuren onder de controle en de verantwoordelijkheid van de huurder, zelfs
in geval van installatie door de verhuurder.

7-2: De voorwaarden van uitvoering (duur, prijs ...) worden vastgelegd in de
bijzondere voorwaarden van de huurovereenkomst.

7-3: De installatie, de montage en de demontage wijzigen de duur van de
huurovereenkomst niet. Deze blijft zoals bepaald in artikel 4.

ARTIKEL 8: ONDERHOUD VAN HET GEHUURDE GOED

8-1: De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed tijdens de huurperiode te
onderhouden en in goede staat terug te geven.

De huurder ziet erop toe dat de waterafvoeren van het dak goed werken en dat
sneeuw of dode bladeren en in het algemeen enige overbelasting met risico’s voor
de veiligheid van goederen of personen zich niet opstapelen.

De huurder zal zich vergewissen van de correcte bescherming van de sanitaire
toestellen tegen vorst, in het bijzonder voor de productie van warm water.

De herstellingskosten ten gevolge van een gebrek aan onderhoud zijn ten laste van
de huurder.

Het gewone onderhoud zoals het dagelijkse onderhoud (vervanging van de
neonlampen, betaling van de periodieke controles van de elektrische installaties ...)
moet rechtstreeks worden verzekerd en financieel ten laste worden genomen door
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de huurder. Laatstgenoemde zal de verhuurder op de hoogte brengen van de
genomen maatregelen.

8-2: Elke terugzending van gehuurde goederen gaat gepaard met een
systematische schoonmaak, forfaitair gefactureerd en niet inbegrepen in de
herstellingskosten.

De herstellingen in geval van abnormale slijtage of een breuk van onderdelen,
veroorzaakt door een niet-conform gebruik, een ongeval of nalatigheid zijn ten laste
van de huurder, zonder aftrek van ouderdom.

ARTIKEL 9: HERSTELLINGEN - DEPANNAGES

Elke herstelling gebeurt op initiatief van de verhuurder. De huurder kan enkel
optreden met toestemming van de verhuurder.

Indien de herstelling echter noodzakelijk wordt gemaakt door de bewezen fout van
de huurder, blijft de verhuring uitwerking hebben tot de herstelling van het
gehuurde goed. De kosten van herstellingen, alsook de daaraan verbonden kosten
(vervoerkosten, immobilisatie van het materiaal …), ten gevolge van abnormale
slijtage van het materiaal of door een breuk van onderdelen veroorzaakt door niet-
conform gebruik, een ongeval of nalatigheid zijn ten laste van de huurder.

De beëindiging van de huurovereenkomst is afhankelijk van de teruggave van het
gehuurde.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEDEN - VERZEKERINGEN

Onder voorbehoud van de bepalingen betreffende het vervoer, verklaart de
verhuurder de juridische en materiële bewaring van het gehuurde materiaal tijdens
de duur van de huurovereenkomst over te dragen aan de huurder, die dat aanvaardt.
De huurder neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van het materiaal te
garanderen, zowel tijdens als buiten de uren dat hij dit gebruikt.

De huurder mag het gehuurde materiaal niet gebruiken voor een ander doel dan
hetgeen waarvoor het normaal bestemd is, noch het gebruiken in andere
omstandigheden dan diegene waarvoor het verhuurd werd, noch de veiligheidsregels
schenden die door de wetgeving, door de fabrikant en/of de verhuurder vastgelegd
zijn.

In geval van schade of diefstal moet de huurder alle nodige maatregelen nemen om
de rechten van de verhuurder te vrijwaren of hem toe te laten elk eventueel beroep
te kunnen uitoefenen ten aanzien van derden.

10-1: Schade aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid)

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de duur van de
huurovereenkomst aan het gehuurd materiaal veroorzaakt wordt.
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Daartoe moet de huurder gedekt zijn door een verzekering “Burgerlijke
Aansprakelijkheid Onderneming” voor de schade die aan derden wordt veroorzaakt
door het gehuurde materiaal.

10-2: Schade aan gehuurd materiaal (breuk, brand, diefstal …)

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de duur van de
huurovereenkomst aan het gehuurd materieel veroorzaakt wordt.

Deze schade kan op de volgende drie manieren gedekt worden:

10-2-1: De huurder heeft een verzekering afgesloten die het gehuurde materiaal
dekt:
Deze verzekering kan specifiek zijn voor het betrokken goed of jaarlijks zijn en al het
materiaal dat de huurder huurt, dekken. Ze moet uiterlijk op de dag van de
terbeschikkingstelling van het gehuurde materiaal worden afgesloten en tijdens de
duur van het huurcontract worden behouden.

De verhuurder moet de huurder op de hoogte brengen van het bestaan van een
dergelijke verzekeringsdekking.
In het begin van het jaar of uiterlijk op het moment van terbeschikkingstelling van
het materiaal, verzendt de huurder het verzekeringsattest betreffende het afgesloten
contract, waarin onder meer de verbintenis van de verzekeringsmaatschappij is
opgenomen om de vergoeding te betalen in handen van de verhuurder, de
referenties van het ondertekend contract en het bedrag van de waarborgen en
vrijstellingen. Eventuele beperkingen en uitsluitingen van dekking alsook de franchise
opgenomen in het verzekeringscontract onderschreven door de huurder zijn niet
tegenstelbaar aan de verhuurder voor wat betreft de verplichtingen uit hoofde van de
huurovereenkomst.

In geval van onvoldoende verzekeringswaarborg, behoudt de verhuurder zich het
recht om bijkomende waarborgen te eisen.

10-2-2: De huurder aanvaardt de afstand van verhaal voorgesteld door de
verhuurder. De voorwaarden inzake begrenzing en het aandeel alsook de prijs van
deze afstand worden beschreven in onderstaand artikel 10-4.

10-2-3: De huurder blijft zijn eigen verzekeraar, onder voorbehoud van aanvaarding
door de verhuurder.
Bij gebrek aan aanvaarding door de verhuurder sluit de huurder ofwel een
verzekering af die het gehuurde materiaal dekt volgens de in artikel 10-2-1 bepaalde
voorwaarden, ofwel aanvaardt hij de in de artikelen 10-2-2 en 10-4 bepaalde
voorwaarden van de verhuurder, waarvan hij de in het huurcontract vermelde prijs
ten laste neemt.

10-2-4: Indien de huurder het materiaal verzekert bij een
verzekeringsmaatschappij of op eigen kosten overeenkomstig de artikelen 10-2-1 en
10-2-3, wordt bepaald dat de schade, in geval van schade aan het goed die het
ongeschikt maakt voor de bestemming ervan, zal worden begroot op de
cataloguswaarde van het materiaal op de datum van het schadegeval, na aftrek van
een ouderdomspercentage van 10 % per jaar beperkt tot 50 %. Voor materiaal
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jonger dan 1 jaar bedraagt de aftrek wegens ouderdom 0,83 % per maand
ouderdom. Wanneer het goed herstelbaar is, stemt de door de huurder
verschuldigde vergoeding overeen met het bedrag van de herstellingen (onderdelen
en werkuren).
In alle gevallen is de huurder een forfaitaire vergoeding verschuldigd van minimum
500,00 EUR, exclusief belastingen.

De door de huurder overgemaakte schadevergoeding heeft geen verkoop van het
beschadigde materieel tot gevolg. Het materieel blijft het exclusieve eigendom van
de verhuurder, die als enige kan beslissen om al dan niet tot herstelling over te
gaan.

In geval van beschadiging van het goed, doen de huurder en zijn verzekeraars
afstand van elk verhaal ten aanzien van de verhuurder en zijn verzekeraars.

De huurder oefent zijn verhaal tegen zijn verzekeringsmaatschappij a posteriori uit.

10-3: Aangifte van schadegeval

Bij een schadegeval verbindt de huurder zich ertoe:

1- Alle nuttige maatregelen te nemen om de belangen te beschermen van de
verhuurder of van diens verzekeringsmaatschappij.

2 - De verhuurder (zijnde het agentschap dat de huurovereenkomst opgesteld
heeft) hiervan binnen 24 uur via elk schriftelijk middel (e-mail, fax of
aangetekende brief) op de hoogte te brengen, melding makend van de
omstandigheden, de datum, het uur en de plaats van het schadegeval, de
identificatie van het materiaal en dat van de betrokken derden. De huurder zal
het beschadigde materiaal gedurende 72 uur ter beschikking van de
verhuurder laten om hem toe te laten de staat van het materiaal en de nodige
herstellingswerken vast te stellen.

3 - In geval van een ongeval met lichamelijk letsel, diefstal of beschadiging
door vandalisme, binnen 24 uur door de politiediensten een verklaring te laten
opstellen.

4 - Binnen de twee dagen aan de verhuurder alle ORGINELEN te bezorgen van
de stukken die opgesteld werden.

Bij gebreke van het voorgaande, zal de huurder de waarborgen verliezen die hij
verworven had volgens onderstaand artikel 10-4.

In geval van diefstal zal het contract eindigen op de dag van ontvangst van de
aangifte van het schadegeval samen met het proces-verbaal van klacht bij de
bevoegde politieautoriteiten.

10-4: “Waarborg schade”:

Overeenkomstig artikel 10-2 biedt de verhuurder aan de huurder de mogelijkheid
van afstand van verhaal aan als volgt:
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10-4-1: Omvang van de waarborg

Is gedekt: de schade toegebracht aan het materiaal in het kader van een normaal
gebruik:

- toevallige, plotse en onvoorzienbare breuk of vernieling,
- ongevallen door vallen of binnendringen van vreemde voorwerpen,
- overstromingen, stormweer en andere natuurfenomenen en catastrofes,

met uitsluiting van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen,
- elektrische schade, kortsluitingen, overspanningen, wanneer ze het

toebehoren van het materiaal raken,
- brand, bliksem, ontploffingen van enige aard.

Is gedekt: de diefstal als de huurder de elementaire beschermingsmaatregelen
genomen heeft .

Geografisch draagwijdte: België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk

10-4-2: Uitsluitingen van waarborg

Zijn uitgesloten van de waarborg bedoeld in het artikel 10-4-1:
- de schade ten gevolge van een grove of opzettelijke nalatigheid of van het

niet naleven van de aanbevelingen van de fabrikant of van de geldende
wetgeving;

- schade veroorzaakt door niet gekwalificeerd of niet bevoegd personeel;
- het niet teruggeven van demonteerbare delen en/of meubilair (stoel, tafel,

kast, airco, bureau …), glasbreuk enz., wanneer dit niet het gevolg is van
een in artikel 10-4-1 “Omvang” bedoelde gebeurtenis die behoorlijk werd
aangegeven,

- schade ten gevolge van vandalisme, zoals graffiti, indien deze schade
wederkerend is en derhalve niet kan worden geacht onzeker te zijn, dit wil
zeggen dat zij geen toevallige, plotse en onvoorzienbare gebeurtenis is,

- operaties van vervoer, kraandienst (ook op de bouwplaats) of sleepdienst;
- de kosten gemaakt om het beschadigd materiaal weg te nemen

(kraanwerk, slepen …), te vervoeren of te bewaken zelfs indien deze
operaties worden uitgevoerd door de verhuurder op vraag van de huurder;

- schade aan vervoerd materieel als die het rechtstreeks gevolg is van het
niet in acht nemen van hoogtes onder bruggen en/of de Wegcode.

In voorkomend geval zijn de bepalingen van artikel 10-2-4 van toepassing.
Bovendien behoudt de verhuurder zich de mogelijkheid voor van een verhaal
tegenover de aansprakelijke derde of diens verzekeringsmaatschappij.

10-4-3: Tarifering

De tarifering zal gebeuren a rato van 8 % van het basistarief van de huurprijs,
inclusief weekends en feestdagen.
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10-4-4: Beperking van de waarborg en aandeel ten laste van de huurder

Deze waarborg/afstand van verhaal wordt toegekend voor een maximumbedrag van
6.000 euro per mobiele constructie, zonder dat dit hoger mag zijn dan 152.000 euro
wanneer het schadegeval betrekking heeft op een modulair gebouw.

Deze waarborg/afstand van verhaal wordt toegekend onder aftrek van een
vrijstelling die ten laste blijft van de huurder en die 15 % van het bedrag van de
schade vertegenwoordigt met een minimum van 500 euro excl. btw.

In geval van volledige vernietiging of diefstal van het materiaal en/of het toebehoren
ervan, zal de huurder 20 % van de waarde van vervanging door nieuw materiaal
en/of nieuw toebehoren (cataloguswaarde) dragen met een minimum van 1.500
euro exclusief btw.

10-4-5: Geldigheid

Om de in artikel 10-4 bedoelde waarborgen te genieten, moet de huurder zijn
contractuele verplichtingen hebben nageleefd en met name zijn
aangifteverplichtingen zoals bedoeld in artikel 10-3. Bij gebreke behoudt de
verhuurder zich de mogelijkheid voor om genoemde waarborgen te weigeren of op
te zeggen in de loop van de huur.

ARTIKEL 11: MILIEUBIJDRAGE

Een milieubijdrage van 2 % wordt geheven op het bruto (= prijs zonder korting)
verhuurbedrag exclusief btw voor de afvalverwerking afkomstig van de reiniging en het
onderhoud van het verhuurmaterieel. De verhuurder behoudt zich het recht, volledig of
gedeeltelijk, en volgens de van toepassing zijnde wetgeving, elke nieuwe belasting of
bijdrage die hem ten laste gelegd zou worden, door te rekenen aan de huurder.

ARTIKEL 12: PROEVEN EN BEZOEKEN

In alle gevallen waarin de geldende reglementering proeven of een bezoek aan het
gehuurde goed vereist, is de huurder ertoe gehouden het gehuurde goed ter
beschikking te stellen van het controleorgaan.

ARTIKEL 13: TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE GOED

13-1: Bij het verstrijken van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, die
eventueel in onderling overleg verlengd kan worden, is de huurder ertoe gehouden
het gehuurde goed, gereinigd en in goede staat, rekening houdend met de normale
slijtage inherent aan de duur van het gebruik, terug te geven.
Bij gebreke worden de herstellingsprestaties gefactureerd aan de huurder.

13-2: De huurder moet zorgen voor de perfecte toegankelijkheid van de site en de
toegang van het voertuig dat bestemd is voor het vervoer. In geval van moeilijke
en/of onaangepaste toegang aanvaardt de huurder de betaling van de wachturen
en/of het nutteloze vervoer van elk verplaatst voertuig.
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In alle gevallen moeten alle voorwerpen of meubilair die niet de eigendom zijn van
de verhuurder verwijderd worden uit het gehuurde goed en moet het losgekoppeld
worden van alle externe aansluitingen.

13-3: De verhuurder moet per brief, fax of enig ander geschrift op de hoogte
worden gebracht van de beschikbaarheid van zijn gehuurde goed, 8 dagen op
voorhand voor een eenheidsmodule en 15 dagen voor de geassembleerde modules.
Het goed moet gelegen zijn op een toegankelijke plaats.
Wanneer het terugvervoer van het goed door de verhuurder of zijn dienstverlener
wordt uitgevoerd, komen de verhuurder en de huurder de datum en plaats van
terugname van het goed overeen via eender welke schriftelijke communicatievorm,
ten minste 8 dagen op voorhand, waarbij het uur en de plaats van de installatiesite
vermeld worden.

13-4: Een transportbon en/of terugnamebon van het gehuurde goed wordt
opgemaakt door de verhuurder. Deze vermeldt het volgende:

- de dag en het uur van de teruggave;
- het nodig geacht voorbehoud, in het bijzonder betreffende de staat van

het teruggegeven goed.
De transportbon en/of de terugnamebon maakt een einde aan de juridische
bewaring van het gehuurde goed die op de huurder rustte. Wanneer het
retourtransport van het gehuurde goed wordt uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van de verhuurder (artikel 6), houdt de juridische bewaring op
te bestaan zodra de verhuurder het gehuurde goed in bezit neemt.

13-5: Bij gebrek aan minnelijk akkoord over het voorbehoud wordt hiervan akte
genomen door inschrijving op de bon. Er wordt dan een beroep gedaan op de
arbitrage van een door de partijen in onderling overleg aangewezen persoon. Indien
deze persoon niet kan worden benoemd, heeft de verhuurder het recht een beroep
te doen op een deskundige aangesteld door de kortgedingrechter of op een
gerechtsdeurwaarder.

13-6: De huurder blijft gehouden tot alle verplichtingen die uit de overeenkomst
voortvloeien tot de teruggave van het gehuurde goed.

13-7: In geval van niet-teruggave van het geheel of een gedeelte van het gehuurde
goed en na ingebrekestelling en teruggavetermijn bepaald in de ingebrekestelling,
zal het ontbrekende element gefactureerd worden tegen nieuwwaarde, volgens het
geldende tarief op de datum van niet-teruggave.

ARTIKEL 14: HUURPRIJS

14-1: De huurprijs wordt doorgaans vastgesteld per tijdseenheid die voor elke
verhuring moet worden herhaald.
De gebruikelijke tijdseenheden zijn de volledige maand of het jaar.

14-2: De prijs kan ook bepaald worden door toepassing van een forfait. In
voorkomend geval worden het principe en het bedrag van het forfait vermeld in de
bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.
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14-3: De verhuurder kan ook de werkingskosten en de vaste kosten aanrekenen,
wanneer dit in de bijzondere voorwaarden is vermeld.

14-4: De kosten voor het laden, het vervoer, het lossen en het bezoek van het
gehuurde goed, zowel op de heen- als de terugweg, alsook de eventuele kosten voor
montage en demontage zijn ten laste van de huurder. De prijs van het vervoer wordt
ter informatie gegeven in het voorstel en zal worden herzien volgens het tarief dat
van kracht is op de dag van de werkelijke uitvoering van de vervoersprestatie.

14-5: De eventuele terbeschikkingstelling aan de huurder van technisch personeel
(monteurs bijvoorbeeld) die al dan niet door de verhuurder tewerkgesteld zijn, is ten
laste van de huurder. De prijs wordt bepaald door overeenkomst van de partijen,
alsook het bedrag van de verplaatsingskosten. De prijs wordt ter informatie gegeven
in het voorstel en zal worden herzien volgens het tarief dat van kracht is op de dag
van de werkelijke uitvoering van de prestatie.

14-6: Ingeval de staat van het gehuurde goed een deskundigenonderzoek
noodzakelijk maakt, zijn de kosten hiervan definitief ten laste van de partij die
aansprakelijk wordt gehouden, na voorgeschoten te zijn door de eiseres.

14-7: De tarieven zijn jaarlijks herzienbaar zonder voorafgaand bericht.

14-8: De huurder dient de verhuurder schriftelijk van de annulering van een
reservering te verwittigen, en dit minstens 8 uur voorafgaand aan de
overeengekomen datum van terbeschikkingstelling. Bij gebrek daaraan kan de
verhuurder aan de huurder het equivalent van een maand huur factureren.
In alle gevallen zal de annulering van de bestelling, wanneer deze kosten
veroorzaakt voor studies, voorbereiding, levering, assemblage, een doorfacturatie
van deze kosten aan de huurder tot gevolg hebben.

14-9: VERKOOP VAN TOEBEHOREN EN BENODIGDHEDEN

De door de verhuurder geleverde artikelen en verkochte toebehoren zijn
gewaarborgd tegen alle fabrieksfouten.
De garantie is beperkt tot de vervanging van de defecte stukken, met uitsluiting van
alle schadevergoedingen om welke reden dan ook. De garantie is niet langer
verschuldigd als deze artikelen of toebehoren op een abnormale manier gebruikt
worden of niet onderhouden worden.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het beding van eigendomsvoorbehoud
van toepassing is tot de betaling van de volledige verkoopprijs.

ARTIKEL 15: BETALING

15-1: De voorwaarden voor de betaling van de huur zijn voorzien in elk contract. Als
de huurovereenkomst niets anders bepaalt, gebeurt de betaling contant en zonder
korting.
In geval van gespreide betaling brengt de niet-betaling van één enkele vervaltermijn
van rechtswege, na een ingebrekestelling waaraan na een termijn van 8 dagen geen
gevolg is gegeven, de ontbinding van de overeenkomst en het verval van de termijn
mee, alsook de annulering van de toegekende bijzondere voorwaarden. Bovendien is
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de verhuurder gerechtigd het gehuurde goed onmiddellijk terug te nemen, waarbij
de kosten van teruggave zoals bepaald in de vorige artikelen ten laste van de
huurder blijven.

Bij de afsluiting van de huurovereenkomst zal aan de huurder een voorschot
gevraagd worden dat berekend wordt op basis van de voorzienbare duur van de
huur.

15-2: De achterstallige facturen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd met de verwijlinteresten die worden berekend aan de maandelijkse rente
van 1 %.

15-3: Schadebeding: naast de conventionele verwijlinteresten zal elke
schuldvordering die opeisbaar geworden is en onbetaald gebleven is na de
overeengekomen vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd
worden met een forfaitaire som van 15 % met een minimum van 50 euro voor het
overmaken van het dossier aan de geschillendienst, onverminderd alle andere
gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten in voorkomend geval.

ARTIKEL 16: HUURWAARBORG

16-1: Behoudens andersluidende overeenkomst ingeschreven in het tarief, stelt de
huurder bij de afsluiting van de overeenkomst in handen van de verhuurder een
huurwaarborg als waarborg voor de verplichtingen die door de huurder worden
aangegaan krachtens de huurovereenkomst.

16-2: De terugbetaling van de waarborg zal slechts gebeuren nadat er vastgesteld
werd dat de huurder al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder effectief vervuld
heeft. De verhuurder behoudt zich de mogelijkheid voor een schuldvergelijking toe te
passen tussen de waarborg en alle bedragen die de huurder verschuldigd zou blijven.

ARTIKEL 17: BELASTINGEN EN HEFFINGEN

De huurder staat in voor alle belastingen en taksen die bestaan of zouden kunnen
ontstaan in de toekomst, ontstaan uit het bestaan van deze huurovereenkomst of
het gebruik van de gehuurde goederen.

ARTIKEL 18: ONTBINDING

18-1 - Contract van bepaalde duur

18-1-1: Door toedoen van de verhuurder

18-1-1-1: In geval van niet-naleving van de bepalingen bepaald in de artikelen 2,
5-1 en 15 van deze voorwaarden, wordt de huurovereenkomst van bepaalde duur
ontbonden, naar goeddunken van de verhuurder, ten laste en ten nadele van de
huurder. Deze ontbinding zal gebeuren bij het verstrijken van een termijn van 8
dagen vanaf de verzending van een aangetekende brief die als ingebrekestelling
geldt.
In dat geval moet de huurder het gehuurde goed teruggeven of laten terugnemen.
De uit artikel 14 voortvloeiende verplichtingen blijven onverminderd van toepassing.



15

18-1-1-2: In geval van niet-aanbieding of niet-teruggave van het gehuurde goed,
op het einde of in de loop van de overeenkomst, kan de verhuurder de huurder
dagvaarden voor de kortgedingrechter van de plaats waar het gehuurde goed zich
bevindt om de onmiddellijke teruggave van het gehuurde goed te bevelen.
In geval van vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst krachtens dit artikel
zal de verhuurder de betaling kunnen vorderen van een vergoeding gelijk aan de
helft van de nog te lopen huur.

18-1-2: Door toedoen van de huurder

De vervroegde ontbinding van de overeenkomst op initiatief van de huurder moet
uitdrukkelijk en voorafgaandelijk worden aanvaard door de verhuurder. In
voorkomend geval aanvaardt de huurder dat een herziening van de huurschaal
wordt toegepast in functie van de effectieve huurduur. Bovendien zal de verhuurder
een vergoeding ontvangen die gelijk kan zijn aan de helft van de resterende huur.

18-2: Contract van onbepaalde duur

18-2-1: Door toedoen van de verhuurder
In geval van niet-naleving van de bepalingen bepaald in de artikelen 2, 5-1 en 15
van deze voorwaarden, kan de huur van onbepaalde duur door de verhuurder
worden ontbonden ten laste van de huurder, acht dagen na de verzending aan de
huurder van een aangetekende brief die geldt als ingebrekestelling.
In dat geval kan de verhuurder een vergoeding vorderen gelijk aan twee maanden
huur, na teruggave van het gehuurde goed.

18-2-2: Door toedoen van de huurder
De huurder kan het huurcontract opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn
van één maand na het versturen van een aangetekende brief naar de verhuurder.
Hij moet bovendien een opzegtermijn voor teruggave of terugname in acht nemen
waarvan de duur wordt bepaald in de artikelen 13-3 en 13-6 van deze algemene
voorwaarden.

18-3: Indien er meerdere overeenkomsten bestaan tussen de partijen impliceert de
ondeelbaarheid tussen alle overeenkomsten dat, naar goeddunken van de
verhuurder, de ontbinding van één ervan van rechtswege die van de anderen tot
gevolg heeft.
De ondeelbaarheid tussen alle overeenkomsten betekent dat de opzegging van één
daarvan van rechtswege de opzegging van alle andere teweegbrengt, naar
goeddunken van de verhuurder.

ARTIKEL 19: UITWINNING VAN DE VERHUURDER

19-1: Indien de huurder het gehuurde goed binnenbrengt in een onroerend goed
waarvan hij huurder is, moet hij hiervan aangifte doen per aangetekende brief met
ontvangstbewijs aan de verhuurder van het onroerend goed waarbij hem elke
verduidelijking moet worden gegeven over het gehuurde goed, over de identiteit van
de verhuurder-eigenaar en waarbij zijn aandacht moet worden gevestigd op het feit
dat het gehuurde goed niet kan dienen als pand of zekerheid.
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De huurder moet een kopie van deze brief aan de verhuurder bezorgen.

19-2: De huurder onthoudt zich ervan het gehuurde goed over te dragen, in pand te
geven of te verpanden, of er op enige wijze over te beschikken, zonder het
voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder.

19-3: Als een derde probeert om rechten op het genoemde gehuurde goed te doen
gelden, in de vorm van een terugvordering, verzet of beslag, is de huurder verplicht
de verhuurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

19-4: Noch de eigendomsplaten die op het gehuurde goed worden aangebracht,
noch de daarop aangebrachte inschrijvingen mogen door de huurder worden
verwijderd of gewijzigd. De huurder mag geen enkele inschrijving of geen enkel
merk op het gehuurde goed aanbrengen zonder toelating van de verhuurder.

ARTIKEL 20: BEDRIJFSSCHADE

De rechtstreekse en/of onrechtstreekse bedrijfsschade kan in geen geval door de
verhuurder worden gedragen. Tevens kan er geen enkele immateriële en/of
onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van het materiaal
ten laste van de verhuurder worden gelegd.

ARTIKEL 21: BEVOEGDE RECHTBANK

De totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering en de toepassing van de
onderhavige algemene voorwaarden en van de huurovereenkomst waarop zij van
toepassing zijn worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen
dienaangaande behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Brussel. De huurder waarvan de hoofdzetel buiten België
gelegen is, aanvaardt uitdrukkelijk deze toekenning van bevoegdheid.
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