ALGEMENE VOORWAARDEN

WWW.CARXX.BE

TEL: 0497 44 77 50

Algemene huurvoorwaarden:
ARTIKEL 1 - ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met de Amm Transport bv,
zijnde de verhuurder.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun overeenkomst uitsluitend geregeld wordt door deze algemene
voorwaarden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
Elke bestelling betekent uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 De huurder is verantwoordelijk voor het geven van de correcte informatie en draagt alle gevolgen voor het geven
van onvolledige of foute informatie.
De huurder verklaart niet vervallen verklaard te zijn van het recht tot sturen en tevens over voldoende kennis voor het
besturen van een wagen en rijvaardigheid te beschikken.
De huurder verklaart zelf het gehuurde voertuig te besturen. De huurder moet minimum 18 jaar zijn en een vaste
woonplaats in België hebben. Hij moet minimum 6 maand in bezit zijn van een in België geldig rijbewijs. De
laatste 5 jaar mag de huurder niet uit het recht tot sturen ontzet zijn geweest. De huurder mag het voertuig enkel
laten besturen door gezinsleden of vrienden die aan bovenstaande vermelde criteria voldoen en die expliciet als
bestuurder vermeld staan in onderhavige overeenkomst. Deze bestuurders verklaren eveneens expliciet kennis te
hebben genomen van de algemene voorwaarden. De huurder die de overeenkomst met Carxx aangaat staat ten allen
tijde in voor de bestuurder van de wagen indien dit een andere persoon zou zijn.
De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe:
- De wagen niet in onderverhuring te geven, niet te overladen en niet ter beschikking van een derde te stellen.
- De wagen te gebruiken als goede huisvader en in te staan voor het proper en net houden van de wagen.
De huurder brengt de wagen op het afgesproken tijdstip in dezelfde staat als bij het ingebruiknemen, met
dezelfde uitrusting, afgezien van de normale slijtage, terug bij de Amm Transport bv.
- Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten
gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen.
- Het voertuig onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel
binnen de grenzen van België als daarbuiten).
- Geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen.
- Het voertuig niet af te staan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voertuig te
allen tijde enkel zelf of door de op het contract limitatief opgegeven bestuurders te (laten) besturen. In
geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurders of huurders, zal
de veroorzaakte schade niet verzekerd zijn, niettegenstaande er zelfs een afkoopsom en/of verzekering
werd overeengekomen. De huurder en de opgegeven bestuurders blijven in dit geval hoofdelijk en solidair
aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten.
- De Amm Transport bv te vergoeden voor alle kosten voor ontsmetting en reiniging die noodzakelijk zijn
ingevolge het vervoer van volgende niet limitatief opgesomde zaken: levende dieren, kadavers, vis, mest- en
chemische stoffen, enz.
- De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair)
aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat ogenblik
het voertuig bestuurde, zelfs voor de overtredingen gemaakt door derden waaraan de huurder en/of de
contractueel bepaalde bestuurders volgens deze overeenkomst het voertuig niet had mogen afstaan. Zij
zullen alle boetes, belastingen, retributies en/of vergoedingen dienen te betalen die hieruit voortvloeien.
- Bij een gebeurlijk ongeval is de huurder verplicht de Amm Transport bv hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen
de 12 uur schriftelijk in kennis te stellen.
- De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaart/verklaren uitdrukkelijk door de
ondertekening van het contract, door de eenvoudige in ontvangstneming van het gehuurde voertuig en/of
gereedschappen en materialen, kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing en handleiding van
de voertuigen en materialen. Indien de huurder een inbreuk begaat op deze huurdersverplichtingen en de
verplichtingen van het contract zal er een forfaitaire administratieve kost van 125 EUR worden aangerekend,
naast de werkelijk geleden schade.

1.3 De Amm Transport bv behoudt zich het recht voor om de wagen op elk ogenblik, gelijk op welke plaats hij zich
bevindt, terug te nemen. De kosten voortvloeiend uit deze terugname vallen integraal ten laste van de huurder.
1.4 De voertuigen zijn voorzien van alle documenten, zoals vereist door de Belgische reglementering op het
wegverkeer.
De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders erkennen het voertuig in goede mechanische staat, zonder
defecten en met goede werken van remmen, lichten te hebben ontvangen, voorzien van een volledige uitrusting
en de wettelijk voorziene bijbehoren en de kilometerteller te hebben gecontroleerd. In geval er boorddocumenten
zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de huurder een schadevergoeding betalen, in verhouding tot de
door de Amm Transport bv geleden schade, dewelke onmiddellijk eisbaar is.
Alle beschadigingen, van welke aard ook, vallen volledig ten laste van de huurder en/of de contractueel bepaalde
bestuurder. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verklaart/verklaren tevens te hebben vastgesteld
dat de kabel van de kilometerteller bij voertuigen uitgerust met tachograaf (zowel analoog als digitaal) door een lood
werden gemerkt. Indien tijdens het gebruik of bij de inlevering zou worden vastgesteld dat één van deze merktekens
verwijderd of beschadigd zouden zijn, zal de huurder een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 600 kilometer per
dag verschuldigd zijn aan de Amm Transport bv.
Er mag geen enkele publiciteit op het voertuig worden aangebracht, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk
toegestaan door de Amm Transport bv.
Het laden of vervoeren van gevaarlijke producten onder ADR-reglementering is verboden, behoudens voorafgaande,
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Amm Transport bv.
ARTIKEL 2 - BETALING
2.1 Alle facturen van de Amm Transport bv zijn contant en dus onmiddellijk betaalbaar op de vestigingsplaats van
de Amm Transport bv, zijnde de Amm Transport bv, gelegen te 8930 Rekkem, aan de Paradijsstraat nr. 113. De
vervaldag van de facturen is dan ook de datum van uitgifte van de factuur zelf. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke
vermelding van een vervaldag op de factuur, is de factuur betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.
2.2 Bij gebreke aan stipte onmiddellijke betaling van de facturen, of in geval van geheel of gedeeltelijke niet-betaling
van de factuur op de vervaldag, zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verwijlintresten verschuldigd op het volledige factuurbedrag à rato van 1% per maand of begonnen maand, tot aan
de dag van de volledige betaling.
Daarenboven wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 180,00 EUR ten
titel van conventioneel schadebeding.
Bovendien kan de Amm Transport bv bij gebreke aan betaling van enige factuur op haar vervaldag, of ingeval
de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders nalaat/ nalaten één of meerdere van de contractuele
verplichtingen te voldoen, doen overgaan tot ontbinding van huidige overeenkomst.
Gedeeltelijke (af)betalingen worden in eerste instantie aangerekend op de intresten.
Klachten over facturatie moeten schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum, zo niet is de
schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist. Deze klachten moeten gemotiveerd zijn en de grieven
nauwkeurig omschreven.
2.3 Conform artikel 1154 van het Burgerlijk wetboek zijn er intresten verschuldigd op de intresten die voor een jaar
vervallen zijn.
ARTIKEL 3 - AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Wanneer de huurder met een voertuig van Carxx tegen een ander voertuig, gebouw, persoon of dier rijdt, is de
huurder altijd aansprakelijk. Alle schade aangebracht aan derden, waarvoor de verzekering niet tussenkomt, is voor
rekening van de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem gesteld tijdens de duur van de verhuring en voor
de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de
opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het
woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete in de ruimste zin van het woord zal er bovendien voor de
administratieve verwerking door de Amm Transport bv, steeds een administratieve kost van 25 euro per boete/
belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.

3.2 In geval de huurder een aanrijding heeft met een andere wagen bedraagt de franchise 500 EUR. Het afkopen van
de franchise, ten bedrage van 500 EUR, geldt alleen voor de schade aan het voertuig van Carxx maar niet voor de
schade aan derden.
3.3 De voertuigen worden bij vertrek in de ophaalplaats van Amm Transport bv door de Amm Transport bv gescand
(gefilmd) waarbij de toestand van het voertuig en de carrosserie duidelijk in kaart wordt gebracht. Bij het terugkomen
wordt de bestelwagen opnieuw gescand (gefilmd) en kan de eventueel opgelopen schade aan het voertuig en de
carrosserie worden gedetecteerd.
Deze scan geldt als bewijsmateriaal voor de bevoegde rechtbank bij eventuele geschillen.
De huurder verklaart expliciet akkoord te gaan met deze wijze van werken.
3.4 De huurder ziet af van alle verhaal tegen de Amm Transport bv, bij ongevallen waarvan hijzelf en de inzittenden
van de wagen, bestuurder inbegrepen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huurder er zich toe de
Amm Transport bv te vrijwaren in het geval van enigerlei beroep dat door derden tegen hem zou kunnen ingeroepen
worden.
ARTIKEL 4 - KOSTEN
4.1 Indien de wagen achtergelaten wordt zonder dat de huurder zich heeft aangemeld voor controle, dan wordt de
wagen als gestolen opgegeven en zijn alle kosten dientengevolge en alle extra kosten voor de huurder.
4.2 De herstellingskosten vallen ten laste van de huurder indien, bij teruggave van de wagen aan de Amm Transport
bv, geconstateerd wordt dat de wagen niet keurig onderhouden werd en enigerlei schade heeft opgelopen, zelfs
indien uitgemaakt wordt dat de schade het gevolg is van het feit van onvoorzichtigheid of nalatigheid van de huurder.
4.3 De herstellingen worden uitsluitend uitgevoerd in de garage van de Amm Transport bv, gelegen aan de
vestigingsplaats van de Amm Transport bv, te 8930 Rekkem aan de Paradijsstraat nr. 113, waar de wagen door
toedoen en op kosten van de huurder naartoe moet gebracht worden.
Benevens de herstellingskosten behoudt de Amm Transport bv zich het recht voor om van de huurder, voor elke dag
tijdens dewelke de wagen onbeschikbaar is, de betaling van een bedrag gelijk aan de huurprijs per dag te eisen.
ARTIKEL 5 - ANNULATIE/VERBREKING OVEREENKOMST
Indien de huurder de overeenkomst verbreekt of annuleert is deze aan de Amm Transport bv een schadevergoeding
verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.
ARTIKEL 6 - OVERMACHT
Wanneer de uitvoering van de overeenkomst/de bestelling ingevolge overmacht, staking, breuk, of omstandigheden
onafhankelijk van de wil van de Amm Transport bv, niet of moeilijk te realiseren is en/of voorzien kan worden dat
de uitvoering van de overeenkomst zal worden belemmerd, dan wordt dit door de Amm Transport bv zo spoedig
mogelijk meegedeeld aan de huurder.
De Amm Transport bv is in de gegeven omstandigheden gerechtigd om de overeenkomst zonder enige
ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen/ontbinden. In dit geval is de Amm
Transport bv onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloosstelling van de huurder.
ARTIKEL 7 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
7.1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd,
tenzij de Amm Transport bv een andere rechtbank verkiest.
7.2 Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

