BIJZONDERE VOORWAARDEN N.V. PETER D’HAESE BIJ VERHURING MOTORFIETSEN
Algemeen
De ondertekening van de verhuurovereenkomst brengt automatisch de aanvaarding van de algemene en de bijzondere voorwaarden van de nv Peter D’Haese met zich mee. De bijzondere voorwaarden zijn een
aanvulling op de algemene voorwaarden en dienen derhalve samen gelezen te worden. Geen enkele voorwaarde van de klant zal worden aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de nv Peter D’Haese.
Artikel 1 : Huurovereenkomst
De op de voorzijde gedetailleerde en beschreven overeenkomst vormen samen met onderhavige bijzondere voorwaarden alsook de algemene voorwaarden van de nv Peter D’Haese, de integrale huurovereenkomst.
De huurder zal geen ander recht en/of titel kunnen uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze huurovereenkomst en in de mate dat zij hierna worden bepaald, verduidelijkt of beperkt.
In het geval de huurder een rechtspersoon is, verbindt de ondertekenaar van de huurovereenkomst zich solidair en ondeelbaar met de rechtspersoon en/of vereniging, in wiens naam hij optreedt ten overstaan van de
nv Peter D’Haese voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt ingevolge deze huurovereenkomst en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De huurovereenkomst wordt steeds in persoonlijke naam afgesloten. De huurder is diegene die de huurovereenkomst afsloot én tevens de enige bestuurder van de motorfiets. De huurder mag de motorfiets onder geen
beding laten besturen, toevertrouwen, uitlenen, onderverhuren of dergelijke meer, aan een andere persoon dan de ondertekenaar van de huurovereenkomst. In het geval de huurder een rechtspersoon is, zal de enige
bestuurder zijn, diegene die in de huurovereenkomst als bestuurder werd aangeduid, al dan niet de ondertekenaar.
De huurovereenkomst slaat zowel op de op de voorzijde van de huurovereenkomst omschreven motorfiets, alsook op alle toebehoren eraan (zoals bijvoorbeeld GPS, Top- en/of zijkoffers, extra ledlampen etc.), de
handleiding én op alle originele boorddocumenten die bij het voertuig horen (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, BA verzekering, etc.)
Artikel 2 : Duur
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de termijn vastgelegd op de voorzijde van onderhavige overeenkomst en vangt aan op de dag en het uur van de werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. De
overeengekomen prijs is dan ook slechts van toepassing voor deze overeengekomen huurperiode.
De gehuurde motorfiets dient door de huurder teruggebracht te worden op de laatste dag van de voorziene huurperiode en dit voor de sluiting van de uitbating van de nv Peter D’Haese om 18uur tijdens weekdagen en
16uur op zaterdag.
Het is ten strengste verboden de gehuurde motorfiets buiten de openingsuren achter te laten op de niet-afgesloten parking van de nv Peter D’Haese. In dergelijk geval zal het risico voor schade en/of diefstal aan de
motorfiets alsdan volledig ten laste van de huurder vallen, naast de aanrekening van één daghuur, dan wel in voorkomend geval de huur voor een weekend of de huur tot de eerst volgende werkdag.
Een overschrijding van de huurperiode zal steeds worden aangerekend aan het dagtarief voor iedere begonnen dag dat het gehuurde voertuig niet door de huurder gerestitueerd werd of buiten openingsuren
achtergelaten werd.
Een eventuele verlenging van de huurovereenkomst dient minstens 24uur voor het verstrijken van de lopende huurperiode aangevraagd te worden. Het staat de nv Peter D’Haese als verhuurder volledig vrij een
verlenging te weigeren om welke reden ook en zonder dat de huurder bij weigering aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege de nv Peter D’Haese en onverminderd het recht van nv Peter
D’Haese op schadevergoeding lastens de huurder. In het geval dat een verlenging wordt toegestaan, zal een addendum worden ondertekend en gevoegd worden aan de lopende huurovereenkomst. De huurprijs bij
een verlenging zal ook steeds worden aangerekend aan dagtarief voor iedere begonnen dag, behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3 : Staat van het voertuig
De staat van de motorfiets zal bij de aanvang van de verhuring tegensprekelijk vastgesteld worden en naast genomen foto’s tevens duidelijk beschreven/aangemerkt worden op de voorzijde van onderhavige
huurovereenkomst en vervolgens door beide partijen worden bekrachtigd door de ondertekening ervan.
De huurder dient de werking van de motorfiets, alsook van alle toebehoren eraan (zoals bijvoorbeeld GPS, Top- en/of zijkoffers, extra ledlampen etc.) na te zien en zijn eventuele opmerkingen te laten vermelden.
Met de ondertekening van de tegensprekelijke staat, erkent de huurder uitdrukkelijk het gehuurde voertuig voor vertrek in een perfecte mechanische staat en zonder defecten ontvangen en te hebben, en verbindt deze
er zich toe het voertuig in dezelfde staat terug te brengen én met dezelfde uitrusting, met uitzondering van normale gebruiksslijtage.
De staat en de werking van de motorfiets en toebehoren zal op het einde van de huur door beide partijen opnieuw tegensprekelijk worden vastgesteld middels foto’s en beschrijving/aanmerkingen op de voorzijde van
onderhavige huurovereenkomst.
Schade waarvan blijkt dat deze niet aanwezig was bij de aanvang van de huur, zal steeds weerhouden worden lastens de huurder en dit ongeacht de oorzaak ervan. De schade zal alsdan begroot door de nv Peter
D’Haese in diens werkplaats en dit tegensprekelijk samen met de huurder. Hierbij zal steeds de verkoopprijs van de officiële BMW wisselstukken gehanteerd worden en het alsdan geldend uurloon voor de werkplaats.
Bij de aanvang én het einde van de huur zal de aanwezigheid van de originele boorddocumenten die bij het voertuig horen (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, BA verzekering, etc.) tegensprekelijk worden
nagezien. In geval van verlies of diefstal van de originele boorddocumenten, zal de huurder hiervoor een administratieve forfaitaire kost van 125,00€ excl. BTW worden aangerekend, naast de op dat ogenblik geldende
effectieve kostprijs voor de vervangen van een origineel document.
De waarborg die door de huurder aan de nv Peter D’Haese werd betaald bij de ondertekening van de huurovereenkomst, zal pas gerestitueerd worden aan de huurder nadat op het einde van de huur de
tegensprekelijke staat van het voertuig werd opgemaakt en ondertekend én wanneer blijkt dat er helemaal geen schade aan het voertuig werd vastgesteld, en nadat alle sommen die de huurder aan de verhuurder zou
verschuldigd zijn, ook effectief betaald werden. Een ingehouden waarborg kan door de nv Peter D’Haese toegerekend worden op alle, door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen.
Artikel 4 : Gebruik
De huurder dient de gehuurde motorfiets én alle toebehoren, steeds te gebruiken als een normaal voorzichtige huisvader. Hij zal daarbij dagelijks het olie- en waterpeil nazien en zonodig bijvullen overeenkomstig de
voorschriften van de constructeur zoals vermeld in de handleiding. Dit geldt eveneens voor de bandenspanning en de gebeurlijke ketting.
Er dient steeds de juiste brandstof getankt te worden, met name loodvrij met minimum 95 octaan. Het gebruik van synthetische brandstoffen is ten strengste verboden.
In het geval van lange termijn verhuring zal de huurder steeds de periodieke onderhoudsintervallen naleven en de motorfiets daartoe binnen brengen in één van de uitbatingen van de nv Peter D’Haese.
De huur is ten strikt persoonlijke titel. De huurder of de op de huurovereenkomst aangeduide bestuurder (indien deze niet dezelfde is als de huurder) mag onder geen enkel beding het voertuig toevertrouwen aan een
andere bestuurder, noch uitlenen, verder verhuren, in pand geven of dergelijke meer (zie ook supra 1).
Het is de huurder niet toegestaan een passagier te vervoeren, tenzij anders voorafgaand én schriftelijk overeengekomen.
Het is de huurder ook niet toegelaten zich met het voertuig naar het buitenland te begeven, tenzij anders voorafgaand én schriftelijk overeengekomen.
Elke deelname aan een competitie met de gehuurde motorfiets en/of het gebruik ervan op een circuit of een offroad-terrein is verboden. Evenmin is het toegelaten de maximum snelheid van de motorfiets uit te
proberen. Alle schade die door dergelijk gebruik rechtstreeks of onrechtstreeks zou veroorzaakt worden, zal steeds volledig ten laste van de huurder vallen. Commercieel gebruik (d.i. ondermeer gebruik voor uitoefenen
van zijn beroep, zoals koerierdiensten) is eveneens niet toegelaten, noch is het toegelaten publiciteit of stickers op de motorfiets aan te brengen.
Het is de huurder niet toegelaten wijzigingen van welke aard ook aan de gehuurde motorfiets aan te brengen.
Het is de huurder verboden om de motorfiets te beladen met goederen anders dan middels het gebruik van originele zij- en/of topkoffers, of over te beladen zodat dit schade kan toebrengen aan de motorfiets.
De niet-naleving van de gebruiksvoorschriften supra of het gebruik als een normaal voorzichtige huisvader in het algemeen, zal de volledige aansprakelijkheid van de huurder met zich brengen en dit voor alle
rechtstreekse en onrechtstreeks schade aan de motorfiets en/of toebehoren, wat ook de oorzaak ervan mag zijn.
De nv Peter D’Haese zal als verhuurder nooit verantwoordelijk zijn, noch burgerlijk noch strafrechterlijk, voor het verkeerd gebruik van de motorfiets door de huurder.
Artikel 5 : Verzekering
De gehuurde motorfiets is gedekt door een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden. In de huur is tevens de door de nv Peter D’Haese voor de motorfiets afgesloten rechtsbijstand inbegrepen.
De huurder heeft er kennis van dat de motorfiets niet beschikt over een omniumverzekering en dus niet verzekerd is tegen diefstal of eigen schade. Evenmin is een bijstandsverzekering voorzien. Indien de huurder
zich tegen dergelijke risico’s wenst in te dekken, dan zal hij hiervoor zelf de nodige verzekeringen dienen af te sluiten via zijn eigen verzekeraar en op diens eigen kosten. De nv Peter D’Haese zal bij gebreke hieraan
op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen gesteld worden en de huurder zal eerstgenoemde hiervoor ook steeds vrijwaren.
De schade bij een gebeurlijk ongeval zal steeds aangerekend worden aan de huurder. Indien de huurder naderhand niet aansprakelijk zou bevonden worden en de nv Peter D’Haese de schade effectief vergoed krijgt
door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar, zal de door de huurder betaalde schade hem terug vergoed worden.
In geval van schade ingevolge een aanrijding met een tegenpartij, zal de schade vastgesteld worden middels een expertiseverslag door een door de verzekeringsmaatschappij aangestelde deskundige. In het geval van
louter eigen schade, zal de schade vastgesteld worden door de nv Peter D’Haese in diens werkplaats en dit tegensprekelijk samen met de huurder waarbij steeds de verkoopprijs van de officiële BMW wisselstukken
gehanteerd worden en het alsdan geldend uurloon voor de werkplaats.
De nv Peter D’Haese kan als verhuurder nooit aansprakelijk gesteld worden voor strafrechterlijke feiten voortspruitend uit het gedrag van huurder (of de feitelijke gebruiker) gedurende de periode van de huur, noch voor
de lichamelijke of materiële schade waarvan hij of een derde het slachtoffer werd ingevolge een ongeval. De nv Peter D’Haese als verhuurder is ook vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor elk ongeval of schade
voortspruitend uit een verborgen gebrek van welke aard ook aan de verhuurde motorfiets.
Artikel 6 : Ongeval – defect – diefstal
In geval van ongeval, defect of diefstal zal de huurder steeds onmiddellijk de nv Peter D’Haese contacteren en diens instructies opvolgen. In geval van diefstal van de motorfiets dient zonder enige uitzondering steeds
onmiddellijk een proces-verbaal opgesteld te worden en dit door de plaatselijke Politie opdat zo weinig mogelijk tijd zou verloren gaan en de motorfiets kan geseind worden. De huurder zal vervolgens uiterlijk binnen de
24u een kopie van het P.V. of attest van aangifte met het nummer van het P.V. overmaken aan de nv Peter D’Haese. Bij ongeval dient de huurder steeds een P.V. door de plaatselijke Politie te laten opstellen alsook
een Europees Aanrijdingsformulier in te vullen samen met de tegenpartij en deze uiterlijk binnen de 24u na de feiten over te maken aan de nv Peter D’Haese.
In geval hogervermelde verplichtingen niet zou worden nageleefd, dan zal de huurder uitsluitend en alleen instaan voor alle direkte en indirekte schade in hoofde van de nv Peter D’Haese door diefstal dan wel voor alle
schade aan het gehuurde voertuig en/of derden ingevolge het ongeval.
De huurder mag bij een ongeval in geen geval zijn aansprakelijkheid erkennen.
Het is de huurder verboden de motorfiets achter te laten op de plaats van het ongeval of plaats van het defect. De huurder zal er steeds voor instaan staan dat de motorfiets terugkomt bij de verhuurder en dit uitsluitend
en alleen op diens eigen kosten. In geen geval mag in het geval van een ongeval de motorfiets door de huurder aan een derde toevertrouwd worden voor herstelling, doch dient deze steeds terug te komen naar de
uitbating van de nv Peter D’Haese.
Een ongeval met de gehuurde motorfiets stelt meteen een einde aan de lopende huurovereenkomst, zonder dat dit aanleiding zou kunnen geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de nv Peter D’Haese.
Indien zich tijdens de huur een defect zou voordoen waarvoor een herstelling vereist is, dan zal de huurder de nv Peter D’Haese hiervan onmiddellijk in kennis stellen en diens richtlijnen opvolgen. Zo de motorfiets niet
in een van de uitbatingen van de nv Peter D’Haese kan worden binnengebracht, zal de huurder zich dienen te wenden tot een officieel BMW Motorrad concessiehouder of erkend hersteller. De huurder zal echter
alvorens opdracht tot herstelling te geven, het bestek overmaken aan de nv Peter D’Haese en wachten op diens goedkeuring. Een defect aan de motorfiets van welke aard ook, zal nooit aanleiding kunnen geven tot
enige schadevergoeding door de nv Peter D’Haese.
Artikel 7 : Aflevering, teruggave, ophaling en depannage
De aflevering van de gehuurde motorfiets geschiedt steeds op de uitbating van de nv Peter D’Haese alwaar de huurovereenkomst gesloten werd. De inlevering van de gehuurde motorfiets dient op dezelfde uitbating te
geschieden. Indien de huurder de motorfiets toch zou inleveren in een andere uitbating van de nv Peter D’Haese dan deze waar deze opgehaald werd, dan zal hiervoor een kost van 125,00 € excl. BTW worden
aangerekend, dit voor de bijkomende administratiekosten en het transport van de motorfiets naar de juiste uitbating.
In geval van levering van een motorfiets op het adres van de huurder en/of de ophaling ervan, zal deze aangerekend worden aan het alsdan geldend uurtarief van de werkplaats, vermeerderd met een
kilometervergoeding heen en terug aan 1,00 €/km excl. BTW. Dit geldt eveneens in geval van depannage ongeacht de oorzaak ervan. Een motorfiets die dient geleverd (of afgehaald) te worden op een adres van de
huurder, wordt steeds op risico van de huurder bevracht, vervoerd en geleverd, ook indien het transport met eigen vervoermiddelen van nv Peter D’Haese zou worden uitgevoerd.
Artikel 8 : Aansprakelijkheid
De huurder alleen is meester over het gebruik van de gehuurde motorfiets en neemt alle aansprakelijkheid op zich betreffende het gebruik en de werking ervan, alsook nopens de te nemen veiligheidsmaatregelen die
redelijkerwijze door een goede huisvader dienen te worden voorzien.
De huurder is uitsluitend en alleen aansprakelijk voor de overtredingen of ongevallen die te zijnen laste zouden worden gelegd, en voor de personen waarvoor hij burgerlijk aansprakelijk is. De huurder alleen zal alle
verkeersboetes en/of vergoedingen die hieruit kunnen voorspruiten dragen met uitdrukkelijke uitsluiting van de nv Peter D’Haese als verhuurder.
In geval van diefstal van de gehuurde motorfiets, is de schade voor de huurder beperkt tot de particuliere marktwaarde ervan op het moment van de aanvang van de huur. De waarde ervan zal worden bepaald door
een door de verzekering aangestelde expert (indien door de huurder een diefstalverzekering werd afgesloten) of middels een tegensprekelijke expertise tussen de huurder en de nv Peter D’Haese.
Gebreken aan de verhuurde motorfiets en/of toebehoren kunnen in geen geval aanleiding kunnen geven tot enige aansprakelijkheid en schadevergoeding in hoofde van nv Peter D’Haese. Evenmin zal bij wijze van een
exceptie van niet-conforme levering de beweerde geleden schade, in mindering mogen gebracht worden op de facturen van de nv Peter D’Haese. NV Peter D’Haese kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade
aan onroerende goederen in het algemeen, gebouwen en/of hun inhoud, noch voor schade aan goederen of personen. De aansprakelijkheid van de nv Peter D’Haese als verhuurder, zal slechts betrokken kunnen zijn,
indien het door de huurder bewezen wordt dat een gebrek aan de motorfiets ligt in een zware fout bij het onderhoud van de gehuurde motorfiets door nv Peter D’Haese of opzettelijk handelen van laatstgenoemde.
Vanaf de afhaling of levering zal de door nv Peter D’Haese verhuurde motorfiets onder de uitsluitende verantwoordelijkheid staan van de huurder staan, zelfs in geval van overmacht of toeval.
Artikel 9 : Annulatie
In het geval van niet-afhaling van een motorfiets na reservatie, zonder enige verwittiging of in geval van laattijdige verwittiging (minder dan 48u voor de voorziene aanvang), en dit ongeacht de reden hiervan, zal de
integrale huurprijs aangerekend worden voor de volledige voorziene duur van de verhuring. In het geval van een schriftelijke annulatie ten minste 48 uur voor de voorziene aanvang van de huur, zal de huurder een
schadevergoeding gelijk aan 125,00 € verschuldigd zijn. De bij de reservatie betaalde voorschotten zijn definitief door de nv Peter D’Haese verworven, en zullen niet terugbetaald worden aan de huurder, ook al
bedraagt de contractuele schadevergoeding minder dan het betaalde voorschot.
Artikel 10 : Betalingsvoorwaarden
Alle facturen van de nv Peter D’Haese zijn, behoudens anders schriftelijk overeengekomen, contant betaalbaar.
Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf factuurdatum een verwijlintrest opbrengen gelijk aan de actuele wettelijke rente, dan wel in het geval de
klant een handelaar is, aan het wettelijk tarief in toepassing van artikel 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 op de Betalingsachterstand in Handelszaken, en zal eveneens verhoogd worden met een
schadevergoeding die conventioneel en onveranderlijk vastgesteld is op 10% van het totale factuurbedrag en met een minimum van 75,00 €, onverminderd eventuele gerechtskosten. Elke factuur die niet volledig
betaald is op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar worden, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn of indien
afbetalingsmodaliteiten bedongen werden.
In geval van niet betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, behoudt nv Peter D’Haese zich het recht voor om een lopende huurovereenkomst onmiddellijk te verbreken zonder dat de huurder daarbij
aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege nv Peter D’Haese.
Artikel 11 : Uitblijven van teruggave
De huurder die nalaat de gehuurde motorfiets op het einde van de huurovereenkomst terug te brengen in de uitbating van de nv Peter D’Haese waar deze aanvankelijk ter beschikking werd gesteld, zal iedere
overschrijding van de huurtermijn worden aangerekend aan het geldend dagtarief.
Daarnaast zal de nv Peter D’Haese bij niet-restitutie onverwijld proces-verbaal laten opstellen en het voertuig laten seinen. Alle direkte en indirekte schade die dit met zich zal brengen, zal ten laste van de huurder
vallen.
Artikel 12 : Geschillen
De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat alle overeenkomsten met nv Peter D’Haese uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement van de
maatschappelijke zetel van nv Peter D’Haese bevoegd, inzonderheid het Vredegerecht van het 2de Kanton Gent, de Rechtbanken van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de Rechtbank van Koophandel
Gent, afdeling Gent, dit afhankelijk van de bevoegdheid ratione materiae.
Slotbepaling
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig zouden blijken te zijn, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van toepassing.

