
BVBA KENNOF JAN GROTE STEENWEG 284 9340  OORDEGEM 
 
 
Algemene voorwaarden 
Ondertekening van de verhuurovereenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de huidige 
voorwaarden in. 
 
De reservatie is pas geldig na betaling van een voorschot van 100 €, bij annulatie wordt het voorschot  niet 
terugbetaald, ook bij overmacht. 
 
De huurbeschikking neemt pas een aanvang na ondertekening van de huurovereenkomst en de  betaling van de 
waarborg en huur waarvan op huidige reservatie overeenkomst is vermeld. 
 
De huurder erkend het voertuig in ontvangst genomen te hebben in goede staat van onderhoud, volledig 
gereinigd, conform de vigerende wettelijke bepalingen en in de staat zoals blijkt uit vermelding op de door beide 
partijen ondertekende huurovereenkomst. 
 
De huurovereenkomst wordt pas stopgezet bij inleveren van de wagen. 
Indien het voertuig op het einde van de overeenkomst door de huurder wordt teruggeven en zonder bijkomende 
schade, en aan alle contractverplichtingen voldaan is, zal de waarborg terug vrij komen. 
Als de wagen niet proper ingeleverd is wordt die na reiniging gecontroleerd. 
 
Na beëindiging van de verhuurovereenkomst heeft BVBA KENNOF JAN bij niet teruggave van het voertuig het 
recht het voertuig op kosten van de huurder, waar zij het aantreft, terug in bezit te nemen, de huurrechthebbende 
geeft daartoe uitdrukkelijk toestemming aan aangestelde  van BVBA KENNOF JAN zich toegang te verschaffen 
tot de door hem gebruikte gebouwen en terreinen. 
 
Bij een huurovereenkomst zal in geval van diefstal van het voertuig de huurder de huurgelden verschuldigd zijn 
tot op het ogenblik dat hij  aan BVBA KENNOF JAN een attest overhandigd dat er door hem klacht werd 
neergelegd bij de bevoegde politiediensten wegens diefstal. 
 
De huurder beschikt over het recht van beheer van het voertuig gedurende de huurperiode en draagt er bijgevolg 
de volledige verantwoordelijkheid voor.    
Alle kosten voor normaal onderhoud en herstellingen vallen ten laste van BVBA KENNOF JAN alle kosten te 
wijten aan nalatigheid van de huurder bijv. motorschade door gebrek aan motorolie of koelvloeistof, gebruik 
verkeerde brandstof, schade door overbelasting enz… vallen ten lasten van de huurder. 
De huurder is steeds aansprakelijk voor alle eigen schade aan het voertuig . 
 
Schade aan voorwerpen is geen geval verzekerd en komt dus steeds ten laste van de huurder. 
 
De huurder is volledig aansprakelijk voor de overtredingen en misdrijven door hem gedaan tijdens de 
huurperiode , zij zullen in elk geval aan de bevoegde overheden verklaren het voertuig niet te gebruiken voor 
BVBA KENNOF JAN en dat hij bijgevolg zowel op burgerrechtelijk als op strafrechtelijk gebied alle 
aansprakelijkheid op zich neemt, hij vrijwaart  ter zake uitdrukkelijk BVBA KENNOF JAN. 
Onderhavige voorwaarden worden beheerst door BELGISCH RECHT. 
 
Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit de uitvoering of interpretatie van huidige overeenkomst vallen onder 
de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde. 
Deze bevoegdheid is algemeen en geldt meer in het bijzonder ook voor de procedure in kort geding. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wat te doen bij panne of defect? 
Bel dan enkel de nummers die vermeld staan op de boorddocumenten. Alle andere bijstand zonder toestemming 
van de verhuurder wordt niet terugbetaald. 
 
 
WAT DOE IK BIJ EEN ONGEVAL? 
Vul bij een ongeval steeds het Europees aanrijdingsformulier in, is er betwisting roep dan de hulp van politie. 
Loopt het voertuig schade op tijdens uw huurperiode, dan wordt er een expert aangesteld voor de schade vast te 
stellen. 
Dan moet U in elk geval de vrijstelling betalen die in het contract vermeld staat, indien u in fout bent. 
De wagen dient steeds door de depannagedienst naar een officiële garage te worden gebracht indien hij niet ter 
plaatse kan hersteld worden. U dient hiervoor niets te betalen. Het gehuurde voertuig indien mogelijk zal zo vlug 
mogelijk worden hersteld zodat U uw reis kan verder zetten of u kunt via uw reisbijstand naar uw bestemming 
worden gebracht. 
Als het voertuig hersteld is na enkele dagen en je bent nog op uw reisbestemming dan kan je het voertuig bij 
terugkeer ophalen bij de garage waar het werd hersteld. 
Indien in geval van ongeval of panne verder rijden onmogelijk is kan de huurder geen aanspraak maken op een 
schadevergoeding. 
 
Indien BVBA KENNOF JAN het gehuurde voertuig door omstandigheden niet tijdig of helemaal niet kan 
leveren aan de huurder (bvb door een ongeval met gehuurde voertuig net voor de huurperiode) zal BVBA 
KENNOF JAN in geen geval een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de huurder. 
 
 
 
 
In geval van faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen van de 
huurder heeft BVBA KENNOF JAN het recht de verhuurovereenkomst van rechtswege en zonder 
voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, de huren zullen tot op die datum afgerekend 
worden mits betaling door de huurder van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 dagen 
huur. 
 
 
 


