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Voorwaarden  
Artikel 1. Voorwerp


De eigenaar geeft aan de huurder, die aanvaardt, het volgende goed in huur:


Paardenvrachtwagen merk Peugeot Boxer met het kenteken V-998-NJ.


Artikel 2. Staat van het goed


Uiterlijk, staat van de onderdelen, werking van de paardenvrachtwagen en garanties gegeven aan 
de huurder door de eigenaar.


Als de gegeven garanties uiteindelijk onjuist blijken te zijn, kan de eigenaar niet langer het recht 
doen gelden zich te beroepen op de clausules betreffende de schade die de huurder veroorzaakte 
aan het gehuurde goed, tenzij de betreffende schade geen direct verband houdt met de onjuiste 
verklaringen van de eigenaar.


Artikel 3.  Bestemming – Overdracht – Onderhuur


De huurder dient op zorgvuldige wijze met de paardenvrachtwagen om te gaan en ervoor te 
zorgen dat de paardenvrachtwagen overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, namelijk het 
vervoer van paarden.


De huurder zal de paardenvrachtwagen niet zwaarder beladen dan is toegestaan.


De huurder mag de paardenvrachtwagen noch overdragen, noch onderverhuren of op andere 
wijze aan een ander in gebruik geven, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
eigenaar.


De huurder is niet bevoegd om de paardenvrachtwagen ter beschikking te stellen aan een ander 
dan degene die als huurder is vermeld in deze overeenkomst.


De huurder verbindt zich ertoe de paardenvrachtwagen niet aan te wenden voor doeleinden die 
illegaal zijn of ingaan tegen de goede zeden.
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Artikel 4. Duur van de huur 


De huidige huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van …….. dag(en).


Deze periode begint op ………….………om …….…. uur en eindigt op ……………..… om 
………… uur. Indien mogelijk kan de wagen al op de middag van de dag ervoor opgehaald 
worden (als de wagen dan niet verhuurd is). De verantwoordelijkheid van de huurder voor de 
wagen begint met het ophalen en eindigt met het terug brengen van de wagen. De huurprijs blijft 
hetzelfde mits de wagen op de afgesproken tijd terug gebracht wordt. 


De huurder erkent uitdrukkelijk de bewaarder te zijn van de paardenvrachtwagen tijdens de gehele 
duur van de overeenkomst en, indien van toepassing, daarna, tot het goed terugbezorgd werd.


De huurder is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de paardenvrachtwagen bij de 
verhuurder. Enkel na schriftelijke toestemming van verhuurder is het de huurder toegestaan de 
paardenvrachtwagen op een andere locatie en tijd in te leveren.


De verhuurder is gerechtigd de paardenvrachtwagen onmiddellijk op te halen, indien de huurder 
zonder toestemming van de verhuurder de paardenvrachtwagen niet heeft afgeleverd op de in 
deze overeenkomst afgesproken locatie en tijd.


Bij afloop van de overeenkomst, in geval het goed te laat teruggegeven wordt, zal de huurder 
bovendien aan de eigenaar een bedrag verschuldigd zijn van 10% van de totale huurprijs 
vermeerderd met de huurprijs per bijkomende dag tot het goed teruggegeven wordt.


De paardenvrachtwagen dient schoon (Schoon betekend hierbij dat het paardengedeelte goed 
geveegd en met water uitgespoten wordt en dat de wagen even schoon terug gebracht wordt als 
hij was met het ophalen) te worden afgeleverd door de huurder op de in deze overeenkomst 
afgesproken locatie en tijd. Indien dit niet is gebeurd, worden de schoonmaakkosten in rekening 
gebracht à € 45.


Wanneer de ene partij zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om 
nakoming van alle verplichtingen te eisen, dan wel deze overeenkomst te ontbinden.


Huurder wordt geacht direct na ontvangst de paardentrailer te controleren op gebreken. Ingeval 
van gebreken of klachten, dient de huurder dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. 

(TIP: het is huurder aan te raden foto’s van de trailer te maken voor dat hij/zij hiervan gebruik gaat 
maken. Zo is er altijd bewijsmateriaal ingeval van schade of discussies.)


Artikel 5. Huurprijs


In de vorm van huur, betaalt de huurder aan de eigenaar per boven genoemde dag voor het 
geheel van de huidige overeenkomst een bedrag van € ……. (deze prijs is exclusief eventuele 
belastingen).


De huurprijs per dag is € 100 excl. BTW (tenzij anders overeengekomen, zie hierboven) en € 0,25 
per gereden km excl. BTW. De eerste 100 km zijn vrij van huur.


De betaling geschiedt door de huurprijs te verrekenen met de borg aan het eind van de 
huurperiode, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6. Waarborg
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Voor aanvang van de huurperiode dient door de huurder een waarborgsom te worden betaald. De 
waarborgsom bedraagt € 500,00.


De waarborgsom wordt overgemaakt op onderstaand rekeningnummer of contant betaald bij het 
ophalen van de paardenvrachtwagen.


Deze waarborg wordt volledig teruggegeven, verminderd met de huurprijs (en eventuele 
bijkomende kosten) aan het eind van de huurperiode mits de paardenvrachtwagen schoon, 
volgetankt en schadevrij terugbezorgd wordt. 


Artikel 7. Onderhoud, schade en diefstal


De huurder dient op zorgvuldige wijze met de paardenvrachtwagen om te gaan.


De huurder zal de paardenvrachtwagen niet zwaarder beladen dan is toegestaan.


In geval de huurder het gehuurde goed niet terugbezorgt, zal hij de eigenaar de restwaarde van 
het goed verschuldigd zijn zoals contractueel bepaald in artikel 1.


A. Om de kosten van vervanging deels te dekken, wordt dit bedrag verhoogd, met een 
forfaitair bedrag van 10% van de huur exclusief belasting en met nalatigheidsinteresten aan 
het wettelijk tarief die van kracht wordt 30 dagen nadat de eigenaar in gebreke gesteld 
werd.


Als de huurder de paardenvrachtwagen terugbezorgt in vuile of slecht onderhouden staat (niet te 
wijten aan een normaal huurgebruik) die een speciaal onderhoud of reiniging vereist, is de huurder 
verplicht de kosten te dragen voor dit eventuele onderhoud of reiniging, uitgevoerd door een 
professioneel bedrijf. Dit bedrijf wordt vooreerst gekozen door de huurder binnen 10 werkdagen, 
of, indien nodig, en na voorafgaande in gebreke stelling, door de eigenaar.


In de huursom inbegrepen, is de WA en Casco verzekering, met een eigen risico van de huurder 
bij schade, van € 2000. Schade aan derden of aan het voertuig, dient onmiddellijk schriftelijk aan 
verhuurder doorgegeven te worden. De huurder zorgt tevens voor een duidelijke ongeval aangifte 
binnen 24 uur. 


Artikel 8. Aansprakelijkheid


De huurder verklaart en wordt geacht te beschikken over alle informatie en vaardigheden vereist 
om de paardenvrachtwagen correct en voorzichtig te gebruiken, en indien nodig, is het zijn 
verantwoordelijkheid bijkomende informatie te verkrijgen.


Hij verklaart eveneens de bevoegdheid, toestemming, juridische en wettelijke bekwaamheid te 
hebben voor het bewaren of gebruiken van de paardenvrachtwagen.


Huurder verklaart tevens in het bezit te zijn van een geldig en juist rijbewijs om de 
paardenvrachtwagen te mogen besturen. De huurder heeft een WA verzekering voor het besturen 
van de wagen. 


De huurder is aansprakelijk voor de schade die hij toebrengt aan het gehuurde goed t/m de 
hoogte van het eigen risico.


Tijdens de duur van de huurovereenkomst is de huurder de enige bewaarder van de 
paardenvrachtwagen. Hij verbindt zich er in die hoedanigheid toe een efficiënte en exclusieve 
controle uit te oefenen op de wagen.
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De huurder is dus als enige verantwoordelijk, met uitzondering van de eigenaar, voor elke schade 
die de paardenvrachtwagen kan teweegbrengen aan de huurder of aan derden.


De eigenaar aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor het gehuurde goed, in het 
bijzonder voor het onjuiste, onvoorzichtige of illegale gebruik ervan.


Artikel 9. Bevoegde rechtbank


Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Alle geschillen die tussen 
partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere 
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank 
in het arrondissement van verhuurder, voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de 
kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.
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