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D.G Global Horse Services 
Platanenlaan 3 
2910 Essen 
BTW BE 0664 622 026 

 

HUURCONTRACT 
Datum: …………………………………………………..…….2017 
 
Tussen de ondergetekenden:  
 

1.  De verhuurder: 
D.G Global Horse Services (zaakvoerder : Paternotte Frank), met 
maatschappelijke zetel Platanenlaan 3, 2910 Essen. BTW BE 0664 622 026  

 
Gsm: 0032 495 25 04 03 
Gsm: 0032 493 10 29 10 
 
Email: d.gglobalhorseservices@gmail.com 
  
website: www.dg-globalhorseservices.be 
  
Bank: IBAN: BE20 1430 9835 3556 

BIC: GEBABEBB 
 

en de hierna genoemde huurder  
 

2. De huurder: 

 Huurder/bestuurder naam: …………………...................................................... 

Voornaam: ..………………………………………………………………………… 

Straat/Nr: …….……………………………………………………………………… 

Postcode/gemeente: ….…………………………………………………………… 

Tel: ................................................................................................... ................ 

Email: ..……………………………………………………………………………… 

Rijbewijsnummer: ..………………………………………………………………… 

Facturatiegegevens: .……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

BTW nummer: ……………………………………………………………………… 

 

Kopie identiteitskaart en rijbewijs in bijlage  
 
Opgelet: Huurder en bestuurder moeten dezelfde persoon zijn! 

  

mailto:d.gglobalhorseservices@gmail.com
http://www.dg-globalhorseservices.be/
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D.G Global Horse Services 
Platanenlaan 3 
2910 Essen 
BTW BE 0664 622 026 
 
 
Wordt volgend contract overeengekomen: 
 

De huurder verklaart hierbij op datum …………………/2017 om ……………uur het  

onder vernoemde voertuig in ontvangst te hebben genomen  

 
 
 
 
 
 

De contractduur bedraagt ……. dag(en) en gaat in op ………………………………….2017  

De huurovereenkomst omvat een BA verzekering voor de waarborg Burgerlijke 

aansprakelijkheid (schade aan derden bij ongeval in fout) en rechtsbijstand. In de waarborg 

burgerlijke aansprakelijkheid is er een vrijstelling van 750 Euro van toepassing. Ingeval van 

schade aan derden dient de verhuurder onmiddellijk telefonisch en schriftelijk geïnformeerd 

te worden. 

Algemene bepalingen: 

1. Geldig Belgisch of Europees Rijbewijs BE of gelijkgesteld 

2. Minimum leeftijd bestuurder 23 jaar 

3. Huurtarieven (prijzen incl. BTW) 
 

Periode  Prijs  Aantal km gratis inbegrepen  

1/2 dag 25€ 0 

1 dag 43€ 0 

1 weekend  72,60€ 0 

1 week zonder weekend  242€ 0 

1 week met weekend  271,6€ 0 

 

•  Oppikken van trailer volgens afspraak.  

•  Terugbrengen van de trailer volgens afspraak.  
  

Een trailer merk Atec, kleur grijs,  
Rijbewijs BE , 2 paarden, 
met nummerplaat: QAYC 520 
Chassis nummer: XMKH53016R2C39137/91 
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• Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW  

• Deze huurprijzen zijn forfaitair vastgelegde prijzen en verrekening in 

mindering bij latere afhaling is niet mogelijk.  

• Huurwaarborg contant te betalen bij afhaling voertuig; Deze bedraagt 

200Euro  voor de huur van de camionette. 

De waarborg wordt pas aan de huurder teruggegeven bij het terug binnen brengen 

van het gehuurde voertuig, en nadat een tegensprekelijke staat van het voertuig werd 

opgemaakt waaruit blijkt dat geen schade aan het voertuig werd vastgesteld, en a 

fortiori nadat alle sommen die de huurder aan de verhuurder zou verschuldigd zijn, 

aan de laatstgenoemde werden betaald. De ingehouden waarborgsommen kunnen 

door de verhuurder toegerekend worden op alle, door de huurder aan de verhuurder 

verschuldigde bedragen. 

• De afspraak ligt definitief vast nadat de verhuurder een voorschotbedrag van 

100 Euro van de huurder heeft ontvangen. Annulatie kan tot een week voor 

de voorziene reservatieperiode. Indien de huurder zijn afspraak nadien 

annuleert wordt het bedrag van 100 Euro aanzien als schadevergoeding. 

• Alle facturen van de verhuurder zijn op de voorziene vervaldag onmiddellijk en 

contant betaalbaar. Elke factuur die niet op haar vervaldag werd betaald, wordt 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair 

schadebeding, gelijk aan 15% van het totaal factuurbedrag, met een minimum 

van 50 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per 

maand opleveren, tot op de dag van volledige betaling. Bovendien kan de 

verhuurder bij gebreke aan betaling van enige factuur op haar vervaldag, of 

ingeval de huurder nalaat een of meerdere van de contractuele verplichtingen 

te voldoen, doen overgaan tot ontbinding van de huidige overeenkomst 

D.G Global Horse Services 
Platanenlaan 3 
2910 Essen 
BTW BE 0664 622 026 
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1. De huurder staat zelf in voor de gevolgen van verkeersinbreuken, geldboetes 

of eender welke gebeurtenis in strijd met de wet van het land waar de 

gebeurtenis zich voordoet. Per opgelopen belasting, retributie of boete zal er 

bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een 

administratieve kost van 30 euro per boete/belasting/retributie worden 

aangerekend aan de huurder  

2. Tol-, parkeer-, stalling- en veergelden zijn steeds ten laste van de huurder.  

3. De huurder is de bestuurder van het gehuurde voertuig: Het is de huurder 

bijgevolg niet toegestaan het voertuig te laten gebruiken door andere personen 

en het is de huurder evenmin toegestaan het voertuig onder te verhuren.  

4. De huurder zal het voertuig gebruiken voor een normaal, gewoon en niet 

schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte geasfalteerde of geplaveide 

wegen.  

5. Accessoires kunnen niet aan het voertuig worden aangebracht.  

6. Reclame mag niet aangebracht worden op het voertuig. Het is de huurder niet 

toegestaan het voertuig te beschilderen of stickers aan te brengen.  

7. De huurder garandeert dat hij in staat is de (financiële) verplichtingen uit 

hoofde van deze overeenkomst na te komen.  

8. De huurder accepteert de trailer in de bestaande toestand zoals gezien en 

akkoord bevonden. Als onderdeel van de oplevering zullen verhuurder en 

huurder gezamenlijk het voertuig uitgebreid voorafgaand aan de huur 

inspecteren. Het voertuig wordt geacht vrij van schade en gebreken te zijn bij 

de oplevering tenzij hiervan een melding wordt gemaakt in deze 

overeenkomst. De huurder verbindt er zich toe het voertuig in dezelfde staat 

terug te brengen, met dezelfde uitrusting, afgezien van de normale slijtage. 

Alle beschadigingen, van welke aard ook, vallen volledig ten laste van de 

huurder.  

 

 

9.       Het wassen bij ongereinigd inleveren, overmatige slijtage en kosten te wijten 

aan nalatigheid of ondeskundig gebruik zoals het verlies van sleutels, 

boorddocumenten, onderhoudsboekje, herstellen na gebruik van verkeerde 

brandstof, etc… zijn ten laste van de huurder.  

Het tarief voor het wassen bedraagt forfaitair : 35 euro 

Het tarief voor het verlies van sleutels bedraagt forfaitair : 250 euro 

Het tarief voor het verlies van de boorddocumenten bedraagt forfaitair: 350 
euro 
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10. In uitvoering van de artikel 1732 B.W. en 1735 B.W. is de huurder gehouden 

het gehuurde voertuig in goede staat terug te bezorgen op de afgesproken 

datum, uur en plaats. Deze verplichting is een resultaatsverbintenis – de 

huurder staat derhalve in voor alle schade als gevolg van de verdwijning van 

het voertuig en/of het totaal of gedeeltelijk verlies van het voertuig hierin 

begrepen de kosten van terugname en gebruiksderving. 

11. Schade aan derden of aan het voertuig, dient onmiddellijk schriftelijk ter kennis 

gebracht van de verhuurder, die de verzekeraar zal berichten. 

12. Alle schade aan het voertuig en derden ingevolge een niet gedekt schadegeval 

door de BA vallen ten laste van de huurder alsook vrijstellingen bij elk gedekt 

schadegeval. De vrijstelling ten laste van de huurder bedraagt 500 euro. De 

huurder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene en bijzondere 

voorwaarden van de verzekeringspolis.  

13. De onderhoudswerken en herstellingen dienen verplicht te gebeuren bij de 

garages van de verhuurder wat door de huurder uitdrukkelijk wordt aanvaard.  

14. De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in dit huidig contract 

voorzien is. Indien de huurder de lopende huurovereenkomst tegen het einde 

van de overeengekomen huurperiode wenst te verlengen, zal zij/hij dit per mail 

schriftelijk aanvragen aan de verhuurder. De lopende huurovereenkomst zal 

desgevallend worden aangepast of een nieuwe huurovereenkomst zal worden 

opgesteld. De aanvraag tot verlenging dient ten minste 24 uur voor het einde 

van de overeengekomen huurperiode te gebeuren. Bij gebreke aan vervulling 

van één van deze voorwaarden zal de huurovereenkomst automatisch 

verlengd worden aan dezelfde tarieven en voorwaarden zoals in de laatste 

overeenkomst werd overeengekomen en dit tot op het ogenblijk dat het 

voertuig wordt binnengeleverd. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing 

bij vrijwillige als gedwongen stilstand van het voertuig. De huurder draagt de 

volledige verantwoordelijkheid om het voertuig tijdig binnen te leveren.  

15. Het voertuig dient op eigen verantwoordelijkheid volgens afspraak te worden 

binnen geleverd. Indien dit onmogelijk zou zijn, blijft de huurder aansprakelijk 

voor al de mogelijke schade die op het voertuig wordt aangetroffen tot de 

verhuurder in het bezit is van zowel sleutels, voertuig en alle toebehoren en 

boorddocumenten. 
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16. De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door het contract 

voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke 

vervolging alsook aan een voortzetting van de facturatie zoals voorzien in deze 

overeenkomst zonder dat dit een stilzwijgende verlenging van het contract 

inhoudt. Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de 

verhuurder om onmiddellijk het voertuig terug te nemen waar het zich ook 

bevindt, mits een voorafgaande verwittiging. 

17. De verhuurder is gerechtigd te allen tijde controle uit te oefenen op de staat 

van het voertuig.  

18. De verhuurder kan de overeenkomst ten allen tijde beëindigen indien de 

huurder zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, onverminderd het recht op 

schadevergoeding. Deze schadevergoeding is de verhuurder gerechtigd op 

een bedrag van 15% op het totaal te vorderen bedrag. De kosten voor het 

weghalen van het voertuig zijn ten laste van de huurder. In geval van beslag, 

zal de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis stellen.  

19. Tussentijds beëindigen van het huurcontract door de huurder is niet 

toegestaan. Indien dit toch gebeurt om welke reden ook dient de huurder het 

resterende huurbedrag te betalen aan de verhuurder D.G Global Horse 

Services, Platanenlaan 3, 2910 Essen, BTW BE 0664 622 026.  

20. Bij beëindiging van deze overeenkomst, zal de huurder het voertuig in goede 

staat, behoudens normale slijtage, en voorzien van alle nodige 

boorddocumenten op zijn kosten inleveren bij de verhuurder.  

21. De huurder verbindt er zich toe geen goederen te laden die gevaarlijk zijn, of 

die gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, daar waar hij niet over 

de vereiste vergunningen zou beschikken.  

22. De huurder verbindt er zich toe geen enkel misbruik te maken van het voertuig, 

zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruiken van 

een aanhangsel met kabels of stangen  

23. De huurder verbindt er zich toe geen enkele verandering aan het voertuig aan 

te brengen.  

24. Het laden of vervoeren van gevaarlijke producten onder ADR- reglementering 

is verboden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke 

toestemming van de verhuurder  

25. De huurder verbindt er zich toe het voertuig niet af te staan, zowel ten      
bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voortuig te allen tijde enkel zelf of 
door de op het contract limitatief opgegeven bestuurders te (laten) 



7 
 

D.G Global Horse Services 
Platanenlaan 3 
2910 Essen 
BTW BE 0664 622 026 

 
besturen. In geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet 

opgegeven bestuurder, zal de veroorzaakte schade niet verzekerd zijn, 

niettegenstaande er zelfs een verzekering werd overeengekomen. De huurder 

en de opgegeven bestuurder blijven in dit geval hoofdelijk en solidair 

aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook 

voor de administratieve kosten. 

26. De huurder is steeds aansprakelijk voor elke dak- en transportschade, zijnde 

schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading, evenals voor dakschade, 

zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije 

hoogte van het gehuurde voertuig. In deze gevallen kan de huurder geen 

aanspraak maken op enige vrijstelling van aansprakelijkheid, zodat hij de 

totaliteit van de schade aan het hele huurvoertuig met inbegrip van schade 

aan de chassiscabine, de laadklep, als aan het volledige koetswerk en 

laadkast aan de verhuurder zal vergoeden 

27. Bij ongeval is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk en 
uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte te stellen. De huurder neemt 
uitdrukkelijk de verplichting op zich om binnen de 8 dagen na ontvangst van 
de desbetreffende factuur voor de herstellingskosten, alle herstellingskosten 
aan de verhuurder te vergoeden ten gevolge van het ongeval waar in hij werd 
betrokken, onafgezien van zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid 
hiervoor. Indien deze kosten nadien door een verzekeraar zouden worden 
vergoed, zal de huurder daarvan terugbetaling ontvangen, onder aftrek van de 
vrijstelling van 500 Euro, zoals contractueel bepaald. Indien de huurder hierom 
verzoekt, zal hij na integrale betaling van de herstellingskosten gesubrogeerd 
worden in de rechten van de verhuurder, tegenover iedere aansprakelijke 
derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal alsdan het voorwerp uitmaken van 
een afzonderlijke overeenkomst. Tevens zal de huurder steeds, en binnen de 
24 uur na het ongeval, een duidelijke en volledig ingevulde en ondertekende 
ongeval aangifte aan de verhuurder doen toekomen, vergezeld van het 
nummer van het proces verbaal dat wordt opgesteld door de politionele 
overheden van de plaats waar het ongeval of de schade zich hebben 
voorgedaan. Bij verzuim van aangifte van ongeval, verliest de huurder alle 
rechten op de bestaande verzekeringspolis en blijven alle gevolgen en kosten 
daarvan integraal te zijnen laste. 

28. De huurder neemt kennis dat alle inzittenden tijdens het gebruik van het 

gehuurde voertuig verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht de 

aansprakelijkheid van de contractueel opgegeven huurder/bestuurder. 

29. Het aantal inzittenden is bepaald op 3, en mag geenszins overschreden 
worden. De contractuele huurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten  
gevolge van een ongeval waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is. De 
repatriëring van personen is niet inbegrepen in de huurovereenkomst.   
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30. D.G Global Horse Services is, behoudens in geval van grove schuld of opzet, 

niet aansprakelijk voor de schade bij de klant, opdrachtgever en/of derden ten 

gevolge van het onverhoopt uitvallen van het gehuurde voertuig, zoals in geval 

van een onmiddellijk onherstelbaar defect. In dat geval is de huurder 

gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt deze van 

dit bevoegdheid al dan niet gebruik, zal een verrekening plaatsvinden van ten 

hoogste een bedrag ter grootte van de niet gebruikte uren, voor zover deze 

vallen in het tijdvak vanaf de datum van uitval tot het moment waarop D.G 

Global Horse Services een redelijk vervanging alternatief kan bieden.  

31. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de 

rechtbanken van het juridische arrondissement waar de maatschappelijke 

zetel van D.G Global Horse Services gelegen is, zijn bevoegd.  
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De huurder verklaart de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. 

 Datum vertrek:  

Tijdstip vertrek:  

Datum terugkeer:  

Tijdstip terugkeer:  

Aantal dagen/uren verhuurd:  

Km aantal bij vertrek:  

Km aantal bij aankomst:  

Aantal gereden km:  

 

Extra km x 0.25 €/km incl. BTW: € 

Totaalprijs verhuring: € 

 

WAARBORG:  €………………………………………ontvangen contant bij afhaling voertuig 

WAARBORG:  €……………………………………..…. terug gegeven bij inlevering voertuig 

VOORSCHOT ontvangen: €……………………………………………………………………… 

Opgemaakt te Essen op ……………………………………...…….2017 in dubbel exemplaar. 

Beide partijen verklaren een exemplaar van dit contract ontvangen te hebben en gelezen.  

Bijlagen: 

1. Algemene richtlijnen voor gebruik TRAILER 

2. Staat van bevinding 

3. Kopie identiteitskaart, rijbewijs 

 Voor akkoord:   

 (handtekening en gelezen en goedgekeurd)  

   

De verhuurder: (Paternotte Frank) De huurder: 
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BIJLAGE 1:ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK PAARDENCAMIONETTE  

• U ontvangt de trailer gereinigd en proper: gelieve de trailer bij teruggave ook 

proper en netjes terug te brengen. In de trailer vindt u in de zadelkamer een 

stoffer en blik, en een opschepper voor mest. 

° Eventuele mest, urine, hooi, stro, .. uit paardengedeelte en 

zadelkamer verwijderen 

° Paardengedeelte met water uitspuiten: er is in de bodem waar 

paarden staan een afvoerputje in de bodem. 

° Mestvlekken op tussenschot, zijkanten verwijderen 

° Zadelkamer volledig uitvegen  

° Buitenkant; eventuele modder afspuiten bij handcarwash 

° Bestuurderscabine stofzuigen en moddervlekken verwijderen  

INDIEN de TRAILER niet proper teruggebracht wordt betaalt u een 

boete van 35 euro. Dit bedrag wordt onmiddellijk van de waarborg 

afgetrokken.  

   • Vergeet uw persoonlijke bezittingen niet! 

 

 


