ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN IN BIJLAGE
Artikel 1: Algemeen
1.1 De huurder controleert de spanning, de draaizin en de goede werking van het gehuurde materiaal en neemt
de nodige voorzorgen om schade aan eigen apparaten te voorkomen vooraleer dit materiaal in gebruik te nemen.
Bovendien zorgt de huurder zelf voor de aansluiting en de aarding.
1.2 De verhuurder geeft het op de voorzijde beschreven materiaal in huur aan de huurder, die aanvaardt, en dit
voor de huurperiode vermeld op de voorzijde.
1.3 De huurder verbindt zich ertoe het overeengekomen huurgeld te betalen op de vastgestelde data, het
materiaal zorgzaam te gebruiken als een goede huisvader en volgens de bepalingen vermeld in deze
overeenkomst.
Artikel 2: Aanvang van de huurtermijn en ontvangst van het materiaal
2.1 De huurtermijn vangt aan op de dag dat het materiaal ter beschikking gesteld wordt aan de huurder.
2.2 De verzendingen geschieden op kosten, risico’s en gevaar van de huurder.
2.3 De verhuurder zal het toestel ter beschikking stellen in goede staat van werking, met een voldoende
hoeveelheid brandstof, klaar om in gebruik genomen te worden. Eventuele gebreken van het materiaal dienen
door de huurder te worden gemeld binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen.
Artikel 3: Waarborg en betaling van de huur
3.1 Uiterlijk bij de inontvangstname van het gehuurde materiaal, maakt de huurder aan de verhuurder de op de
voorzijde vermelde som bij wijze van waarborg over. De waarborgsom zal bij het einde van de overeengekomen
huurperiode aan de huurder terugbetaald worden indien de huurder zijn contractuele verplichtingen volledig
nagekomen is en het gehuurde materiaal in goede staat van werking terugbezorgd wordt.
3.2 De op de voorzijde vermelde huurprijs is contant betaalbaar bij aanvang van de overeengekomen
huurperiode. De huurprijs kan worden aangepast na het verstrijken van een zes maandelijkse huurperiode. De
facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst en brengen bij gebreke van betaling, van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling moratoire intrest op ten belope van 15% per jaar, vanaf de factuurdatum. In
geval van laattijdige betaling zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het factuurbedrag
worden aangerekend.
3.3 Bij gebreke aan tijdige betalingen van de huurprijs, heeft de verhuurder het recht het verhuurde materiaal op
kosten van de huurder op te halen onverminderd verdere procedurekosten. De huurder blijft er in dat geval toe
gehouden de voor de overeengekomen huurperiode verschuldigde huurgelden te betalen.
3.4 De huurder verbindt zich ertoe op het einde van elke periode (week, maand, … ), de stand van de uurmeter
aan de verhuurder mee te delen.
Artikel 4: Onderhoud van het gehuurde materiaal
4.1 De huurder is ertoe gehouden het dagelijks onderhoud van het gehuurde materiaal te verrichten en het
materiaal in goede staat van werking te houden.
4.2 In geval van defect van het gehuurde materiaal, zal de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de
hoogte brengen zodat de verhuurder de nodige herstellingen kan uitvoeren. Herstellingen noodzakelijk door
nalatigheid van de huurder of door abnormaal gebruik zijn ten laste van de huurder en zullen gefactureerd
worden volgens het gebruikelijk tarief vermeerderd met de verplaatsingskosten.
4.3 In geval van pannes of gebreken aan de installatie die het resultaat zijn van normaal gebruik, van verborgen
gebreken of van een gebrek dat niet kon worden waargenomen door een redelijk onderzoek op het ogenblik van
de levering, kan de verhuurder ofwel de panne herstellen ofwel de installatie vervangen. Indien herstelling
onmogelijk is en er geen vervangingstoestel voor handen is mag de verhuurder de overeenkomst onmiddellijk
beëindigen en zal de verhuurder voor een dergelijke opzegging geen verantwoordelijkheid dragen ten opzichte
van de huurder; evenmin als voor de gevolgschade bij gebrekkige werking van het toestel.
4.4 Gevolgschade wegens het uitvallen van een generator valt in geen geval onder de verantwoordelijkheid van
de verhuurder en dient door de huurder te worden verzekerd.
Om gevolgen van uitval te beperken dient de klant een back-up generator te voorzien of monitoring. Kritische
applicaties dienen te worden gemeld voor aanvang van de huur zodat we een afdoend advies kunnen geven.
Indien het wegvallen van de stroomvoorziening schade of derving kan veroorzaken raden we aan om een standby generator in te huren aan bovenvermelde tarieven. Locquet Motors kan in geen geval aansprakelijk gesteld
worden voor een gevolgschade, derving of elk ander schadebedrag hoger dan het stand-by tarief voor één week.
4.5 De verhuurder heeft op elk ogenblik het recht het verhuurde materiaal te onderzoeken en de huurder zal
steeds de verhuurder toegang verschaffen tot het materiaal.
4.6 Het periodiek onderhoud van het materiaal is ten laste van de verhuurder. Daarom is de huurder verplicht de
verhuurder tijdig op de hoogte te stellen van het aantal draaiuren, zoals bepaald in deze huurvoorwaarden.
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Artikel 5: Einde van de huur
5.1 Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst is de huurder ertoe gehouden op het einde van de
overeengekomen huurperiode het materiaal af te leveren, onbeschadigd, in goede staat van werking, op de
maatschappelijke zetel van de verhuurder, of iedere andere overeengekomen plaats. Het transport gebeurt op
kosten en risico van de huurder.
5.2 Indien het materiaal op het einde van de overeengekomen huurperiode niet door de huurder wordt
teruggebracht is er, per dag vertraging, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de overeengekomen
huurprijs, vermeerderd met 20%, dagelijks verrekenbaar, eventueel vermeerderd met andere kosten.
5.3 Indien bij teruggave van het materiaal blijkt dat de huurder zich niet gehouden heeft aan zijn
onderhoudsverplichtingen, zoals bepaald in artikel 4 van de algemene huurvoorwaarden., zal een
schadevergoeding aangerekend worden, zoals bepaald in artikel 5.2 hierboven, voor de periode nodig om aan de
gevolgen van het gebrek aan onderhoud te verhelpen. De gebreken bij ontvangst van het materiaal zullen aan de
huurder worden meegedeeld. Bij gebrek aan reactie binnen de 5 dagen na inkennisstelling, wordt de huurder
geacht in te stemmen met het bestaan van de vastgestelde gebreken. In geval van onenigheid
tussen beide partijen met betrekking tot de uit te voeren herstellingen, zal door de twee partijen samen een
deskundige worden aangesteld om het materiaal te onderzoeken. Bij gebrek aan akkoord over de aan te stellen
deskundige, zal deze worden aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Gent. De
huurder verbindt zich ertoe de kosten en erelonen van de deskundige te voldoen in afwachting van een beslissing
wat betreft de procedurekosten.
Artikel 6: Bijzondere verplichtingen van de huurder
6.1 De huurder mag het materiaal niet onderverhuren, noch zijn rechten voortspruitend uit de huurovereenkomst
afstaan, noch het materiaal ter beschikking stellen van derden of onbevoegden. Het gehuurde materiaal mag het
Belgisch en Luxemburgs grondgebied niet verlaten. Dit artikel kan enkel aangepast worden mits een
uitzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
6.2 Indien een derde, ingevolge pandbeslag, bewarend beslag of op enig andere wijze rechten zou laten gelden
op het materiaal, is de huurder ertoe gehouden de verhuurder hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te
brengen.
Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst
7.1 De verhuurder heeft het recht om van rechtswege een einde te stellen aan het onderhavig huurcontract,
zonder een opzegtermijn in acht te nemen, in de volgende gevallen:
 Wanneer facturen, uitgaande van de verhuurder, niet uiterlijk op hun vervaldag door de huurder worden
voldaan.
 Wanneer de huurder het materiaal of een gedeelte ervan zonder uitdrukkelijke, voorafgaandelijke toestemming
van de verhuurder voor een andere bestemming dan deze voorzien gebruikt.
 Wanneer de huurder de verplichtingen in artikel 4 overtreedt.
Artikel 8: Verlies en verzekering van het gehuurde materiaal
8.1 Wanneer de huurder, om welke reden ook, in de onmogelijkheid zou verkeren zijn verplichting na te komen
het materiaal terug te bezorgen, zelfs indien deze reden onafhankelijk is van zijn verantwoordelijkheid of
voorkomt uit een geval van overmacht, zal de huurder verplicht zijn de waarde van het materiaal te vergoeden,
onverminderd de betaling van de schadevergoeding voorzien bij artikel 5.2, welke zal worden aangerekend tot
het materiaal volledig vergoed is.
8.2 Vanaf de terbeschikkingstelling van het materiaal door de verhuurder aan de huurder, tot het nazicht ervan
door de verhuurder, bij de restitutie, blijft de huurder volledig en alleen verantwoordelijk voor diefstal,
beschadiging en alle ongevallen, en dit zowel voor de schade aan de machine zelf, als voor de schade eventueel
toegebracht door of aan derden, of aan de huurder zelf; de huurder verklaart af te zien van ieder verhaal ten
opzichte van de verhuurder uit welke hoofde dan ook. De huurder is verplicht voor het gehuurde materiaal een
verzekeringspolis te onderschrijven bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij voor alle schade die zou
kunnen voorkomen aan het gehuurde materiaal veroorzaakt door een ongeval, brand, diefstal of verkeerde
behandeling tijdens de huurperiode of bij het vervoer. Deze polis ontslaat de verhuurder van om het even welke
verantwoordelijkheid. Hij verbindt er zich toe uiterlijk 15 dagen na het afsluiten van de huurovereenkomst kopie
van de onderschreven verzekeringspolis aan de verhuurder over te maken.
8.3 De huurder kan ook via de verhuurder een verzekeringspolis (machinebreuk en diefstal) onderschrijven. Deze
verzekering bedraagt 8 % van de huurwaarde met een minimum bedrag van 25 € per huur, met een vrijstelling
van 10 % van de schade met een minimum van 1250 € en een maximum van 5000 € . Deze verzekering omvat
geen schade aan installaties van de huurder of derden. Hiervoor dient de huurder zelf in te staan of zich
afzonderlijk hiervoor te verzekeren.
8.4 De verhuurder zal in geen geval t.o.v. de huurder aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse verliezen, zelfs
indien deze het gevolg zijn van een miskenning van de overeenkomst, een nalatigheid of elke andere
tekortkoming vanwege de verhuurder, zijn personeel of zijn aangestelden, en zelfs indien zij bij het sluiten of
voor het begin van de overeenkomst door de verhuurder en/of de huurder voorzienbaar waren.
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8.5 De aansprakelijkheid van Locquet Motors is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en
letselschade aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de
gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Locquet Motors . Tevens is de aansprakelijkheid van Locquet
Motors beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en
vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzeten/of winstderving, vertragings-schade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Locquet Motors kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter
hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij
en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
Wederpartij zal Locquet Motors vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband
met de gehuurde zaak. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
Artikel 9: Bevoegde rechtbank
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van geschriften
voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.
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