
 

 

 

Algemene voorwaarden 

Bezit rijbewijs 

De bestuurder dient minstens één jaar in het bezit te zijn van een geldig Belgisch rijbewijs 

en gedomicilieerd in België.  

Leeftijd 

De bestuurder dient minstens 28 jaar oud te zijn. 

Legitimatie 

De huurder/bestuurder dient het volgende informatie door te geven: 

- Kopie van het geldig Belgisch rijbewijs van de bestuurder 

- Kopie van de geldige Belgische identiteitskaart van de bestuurder 

Tweede bestuurder 

De tweede bestuurder dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de bestuurder. Van 

de tweede bestuurder dient u ook een kopie van het geldig Belgisch rijbewijs en de geldige 

Belgische identiteitskaart door te geven. 

Roken 

Roken is niet toegestaan in de wagen. 

Betaling 

Het huurbedrag dient vooraf betaald te worden (overschrijving). 

Borg 

De waarbordsom dient voorafgaand betaald te worden. De borg wordt verrekend na het 

terugbrengen van de wagen. 

Verlening huurperiode 

De huurder is verplicht de wagen uiterlijk de afgesproken dag en tijdstip terug te brengen. 

Tenzij er verlenging in de huurovereenkomst is overeengekomen. 

Overschrijding van de huurperiode 

Indien de wagen niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde periode bij de 

verhuurder is afgeleverd, kan dit hoge kosten ten gevolge hebben. Er wordt een dubbele 

kost per dag (en) in rekening gebracht. Bij het terugbrengen van de wagen twee uur later 

dan de afgesproken tijd, wordt er een extra dag in rekening gebracht. Indien verlenging 

zonder overleg, worden er minimaal €250 plus de standaardtarieven in rekening gebracht. 

Annulering 

Annulatie van de huurovereenkomst is tot zeven dagen voor de huurperiode mogelijk, 

tenzij schriftelijk een andere annuleringsperiode is overeengekomen. 



 

Gebruik van de wagen 

1. Alleen personen, aangeduid als bestuurder in de huurovereenkomst, mogen met de 

wagen rijden. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen 

aan een persoon die niet ins aangeduid als bestuurder in het huurcontract. 

2. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van België te 

brengen, tenzij anders vermeld bij de huurovereenkomst. 

3. De huurder is verplicht de wagen schoon te retourneren. Bij het niet nakomen van de 

deze verplichting worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht. 

4. De huurder dient de voor de wagen geschikte brandstof te tanken. 

Eigendommen 

De gebruiker is aansprakelijk voor de schade door verlies van bijgeleverde documenten; 

inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest (COC), verzekeringsbewijs of andere 

documenten. 

Service pakket 

Het service pakket bestaat uit de standaard zaken die verplicht aanwezig moeten zijn. 

Wanneer het pakket bij terugkomst niet compleet is, zullen hiervoor kosten aangerekend 

worden. 

Diefstal/ inbraak 

Bij diefstal en of inbraak waarbij de tegenpartij niet bekend is, wordt de verhuurder 

verzocht direct aangifte te doen bij de politie en het politierapport samen met een 

schadeformulier per ommegaande aan de verhuurder toe te sturen. 

Schade 

Schade aan de wagen en of aan derden dient gemeld te worden bij zowel de politie als de 

verhuurder. Indien ten tijde van een schadegebeurtenis de bestuurder alcohol, een 

bedwelmende of opwekkende stof heeft gebruikt en hij niet in staat wordt geacht de wagen 

naar behoren te besturen, geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag. 

Reparaties 

Reparaties aan de wagen zonder toestemming van de verhuurder, zijn voor kosten van de 

gebruiker. 

Verzekering 

Het personenvoertuig is verzekerd met volgende zaken: 

- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (vrijstelling €500) 

- Grote omnium (vrijstelling €1 000) 

- Bekijk de “Algemene Voorwaarden Mobility Safe 1” van Baloise Insurance 

Uitleen/ onderverhuur 

Uitlenen of onderverhuren is niet toegestaan. 


