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ARTIKEL 1 - Algemeen. 

1.1. De verhuurder geeft het in de bijzondere voorwaarden beschreven materieel in huur aan de huurder, die aanvaardt, en dit voor de 
huurperiode vermeld in de bijzondere voorwaarden.  

1.2. De huurder verbindt zich ertoe het overeengekomen huurgeld te betalen op de vastgestelde data, het materieel zorgzaam te gebruiken als 

een   goede huisvader en volgens de bepalingen vermeld in onderhavige overeenkomst. 
1.3. De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verhuring van materiaal en genieten absolute voorrang op enig 

andersluidend eenzijdig document van de huurder. 

ARTIKEL 2 - Aanvang van de huurtermijn en ontvangst van het materieel. 

2.1. De huurceel neemt een aanvang de dag dat het materieel ter beschikking gesteld wordt van de huurder, ongeacht of deze op die dag het 

  materieel afhaalt. 
2.2. De verzendingen geschieden op kosten, risico's en gevaar van de huurder. 

2.3. De verhuurder zal het toestel ter beschikking stellen in goede staat van werking, met volle brandstoftank, en klaar om in gebruik 

genomen te   worden. Eventuele gebreken van het materieel dienen door de huurder te worden gemeld binnen de 48 uren 
na ontvangst van het materieel. Indien het toestel als heftoestel gebruikt wordt dient de machine op kosten van de huurder dusdanig gekeurd 

te worden. 

2.4. Bij de levering van het materieel, is het aan de huurder om een inspectie uit te voeren van de machine en eventuele mankementen aan de 
machine, het aantal uren en de inhoud van de brandstoftank te melden. 

ARTIKEL 3 - Waarborg en betaling van de huur. 

3.1. Uiterlijk bij de in ontvangst name van het gehuurde materieel maakt de huurder aan de verhuurder de in de bijzondere huurvoorwaarden 
vermelde   som ten titel van waarborg over. De waarborgsom zal bij het einde van de overeengekomen huurperiode aan de 

huurder terugbetaald worden voor zover de huurder zijn contractuele verplichtingen volledig is nagekomen en het gehuurde materieel in 

goede staat van werking terug afgeleverd heeft bij de huurder. 
3.2. De in de bijzondere huurvoorwaarden vermelde huurprijs is door maandelijkse betalingen betaalbaar bij de aanvang van de 

overeengekomen huurperiode.  De huur blijft verschuldigd in geval van weerverlet.  De facturen zijn contant middels domiciliëring 

betaalbaar bij ontvangst en brengen bij gebrek aan betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire intrest op 
ten belope van 15% per jaar, vanaf de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 20% 

op het factuurbedrag worden aangerekend. 

3.3. Bij gebrek aan tijdige betalingen van de huurprijs, heeft de verhuurder het recht het verhuurde materieel op kosten van de huurder op te 
halen, 

onverminderd verdere procedurekosten.  De huurder blijft er in dat geval toe gehouden de voor de overeengekomen huurperiode 

verschuldigde 
huurgelden te betalen. 

3.4. De huurder verbindt zich ertoe op het einde van elke maand of week, naargelang het geval, de stand van de uurmeter aan de verhuurder 

mee te delen. 
3.5. Jaarlijks zullen de huurprijzen aangepast worden aan de gezondheidsindex zoals wettelijk bepaald.  Als basisindex zal de index genomen 

worden van de maand waarin de huur gestart is. 

ARTIKEL 4 - Onderhoud van het gehuurde materieel. 

4.1. De huurder is ertoe gehouden het dagelijkse onderhoud van het gehuurde materieel te verrichten en het materieel in goede staat van 

werking te  houden. 

4.2. Ingeval van defect van het gehuurde materieel, zal de huurder de verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte stellen, die zal trachten de 
nodige 

herstellingen uit te voeren.  Herstellingen noodzakelijk ingevolge nalatigheid van de huurder of ingevolge abnormaal of niet-conform 

gebruik zijn ten laste van de huurder en zullen gefactureerd worden volgens het gebruikelijk tarief, meer de verplaatsingsonkosten.  De 
huurder kan in geen geval vermindering van de huurprijs inroepen of weigeren de huurprijs te betalen ingeval van defect van het gehuurde 

materieel. 

4.3. De verhuurder heeft op elk ogenblik het recht het verhuurde materieel te onderzoeken en de huurder zal te dien einde de verhuurder te 
allen tijde   toegang verschaffen tot het materieel. 

4.4. Het periodiek onderhoud van het materieel is ten laste van de verhuurder of de huurder zoals gepreciseerd in de bijzondere voorwaarden.  

De huurder is, met het oog hierop, verplicht de verhuurder tijdig op de hoogte te stellen van de stand van de uurmeter, zoals bepaald in de 
bijzondere huurvoorwaarden, en om in voorkomend geval Caterpillar wisselstukken te kopen bij de verhuurder.  De verhuurder komt in geen 

enkel geval tussen in de kosten die zouden kunnen voortvloeien uit de stilstand van het gehuurde materiaal door panne of andere incidenten 

ARTIKEL 5 - Einde van de huur. 

5.1. Behoudens andersluidende bepaling is de huurder ertoe gehouden op het einde van de overeengekomen huurperiode of bij vroegtijdige 

beëindiging van de overeenkomst het materieel af te leveren, onbeschadigd, in goede staat van werking en met volle brandstoftank, op de 

maatschappelijke zetel van de verhuurder, of iedere andere overeengekomen plaats.  Het transport gebeurt op kosten en risico van de 
huurder. 

5.2. Indien het materieel niet door de huurder wordt teruggebracht zal er, per dag vertraging, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 

de overeengekomen huurprijs, vermeerderd met 20%, dagelijks verrekenbaar, meer eventuele andere kosten. 
5.3. Indien bij teruggave van het materieel blijkt dat de huurder zich niet gekweten heeft van zijn onderhoudsverplichtingen, zoals bepaald in 

artikel 4  van de algemene huurvoorwaarden, zal een schadevergoeding worden aangerekend, zoals bepaald in artikel 5.2. hierboven, voor 

de periode nodig om aan de gevolgen van het gebrek aan onderhoud te verhelpen.  De gebreken bij ontvangst van het materieel zullen aan de 
huurder worden meegedeeld.  Bij gebrek aan reactie binnen de 5 dagen na inkennisstelling, wordt de huurder geacht in te stemmen met het 

bestaan van de vastgestelde gebreken.  Ingeval van onenigheid tussen partijen met betrekking tot de uit te voeren herstellingen, zal op 
verzoek van de meest gerede partij een deskundige worden aangesteld door de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van 

Koophandel van Brussel.  De huurder verbindt zich ertoe de kosten en erelonen van de deskundige te voldoen in afwachting van een 

beslissing ten gronde nopens de procedurekosten. 
5.4. Het gehuurde goed moet worden teruggegeven met alle stukken, sleutels en accessoires, voorzien van zijn papieren. Bij gebreke is de 

huurder een equivalente vergoeding verschuldigd. 

ARTIKEL 6 - Eigendom. 

Het gehuurde materiaal is de volledige en ondeelbare eigendom van verhuurder. 

ARTIKEL 7 - Bijzondere verplichtingen van de huurder. 



7.1. De huurder mag het materieel niet onderverhuren, noch zijn rechten voortspruitend uit de huurovereenkomst afstaan, noch het materieel 

ter   beschikking stellen van derden of onbekwamen**.  Het gehuurde materieel mag Belgisch-en Luxemburgs grondgebied niet 

verlaten. (**) 
7.2. Indien een derde, ingevolge bewarend beslag of op enige andere wijze rechten zou laten gelden op het materieel, is de huurder ertoe 

  gehouden de verhuurder hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen. 

7.3. In het geval het gehuurde materiaal gebruikt wordt in een corrosieve omgeving (chemische omgeving, betoncentrale, staalfabriek, 
siderurgie, …) dient de huurder de verhuurder hierover op voorhand schriftelijk te informeren.  In voorkomend geval kan de huurprijs naar 

boven worden aangepast. 

ARTIKEL 8 - Overmacht. 
8.1. In geval van overmacht is de verhuurder ontheven van alle aansprakelijkheid en kan hij hetzij zijn verbintenissen herleiden, hetzij de 

gehele overeenkomst beëindigen, opzeggen of opschorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadeloosstelling.  

8.2. Worden door de partijen beschouwd als gevallen van overmacht, doch zonder hiertoe beperkt te zijn: oorlog, staking, lock–out, 
opeisingen, daden van terrorisme, machinebreuk, brand, overstromingen, industriële ongevallen, afdanking van belangrijke onderdelen 

tijdens de productie, vertragingen of onderbrekingen van transport, moeilijkheden in de bevoorrading van grondstoffen, materieel en energie, 

beperkingen of voorschriften opgelegd door de overheid of enige andere oorzaak die leidt tot volledige of gedeeltelijke werkloosheid voor de 
verhuurder of zijn leveranciers. 

ARTIKEL 9 - Beëindiging van de overeenkomst. 

De verhuurder heeft, onder meer in de volgende gevallen het recht om van rechtswege een einde te stellen aan het onderhavig contract, 
zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder (schade)vergoeding verschuldigd te zijn: 

a. wanneer facturen, uitgaande van de verhuurder, niet uiterlijk op hun vervaldag door de huurder worden voldaan;  

b. wanneer de huurder het materieel of een gedeelte ervan zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijk toestemming van de verhuurder voor een 

andere  bestemming dan deze voorzien gebruikt; 

c. wanneer de huurder de verplichtingen in artikel 4. overtreedt; 

d. in het geval van faillissement van de huurder  
In het geval van beëindiging van de overeenkomst, zullen de te vervallen huurgelden onmiddellijk opeisbaar worden. 

 

ARTIKEL 10 - Verlies en verzekering van het gehuurde materieel. 

10.1. Wanneer de huurder, om welke reden ook, in de onmogelijkheid zou verkeren zijn verplichting na te komen om het materieel terug te 

bezorgen, zelfs indien deze reden onafhankelijk is van zijn verantwoordelijkheid of voortkomt uit een geval van overmacht, zal de huurder 

verplicht zijn de waarde van het materieel te vergoeden, zoals vastgesteld in de bijzondere huurvoorwaarden, onverminderd de betaling van 
de schadevergoeding voorzien bij artikel 5.2., welke zal worden aangerekend tot het materieel volledig vergoed is. 

10.2 De huurder heeft de mogelijkheid om een verzekering te nemen bij de verhuurder voor een bedrag van 8% op het gefactureerde bedrag 

(uitgezonderd transport, herstelling, brandstof en reinigen).  Het materieel wordt dan door onze zorgen op uw kosten verzekerd door een 
machinebreukpolis uitgebreid met volgende risico's: diefstal, brand, ontploffing, storm, ...  De algemene voorwaarden zijn op aanvraag van 

de huurder ter beschikking.  Alle risico's waarvoor de huurder verantwoordelijk is en die niet gedekt zijn door de verzekering blijven ten laste 

van de huurder, alsook de vrijstelling vastgesteld door de verzekeraar: € 4.500 (index 159.80) per schadegeval.  De huurder vrijwaart de 
verhuurder van elke aansprakelijkheid i.g.v. schade toegebracht aan de huurder zelf of de leden van diens personeel of aan derden door het 

verhuurde materiaal of naar aanleiding van zijn werkzaamheden.  De huurder verbindt er zich toe deze clausule te doen aanvaarden door zijn 

verschillende verzekeraars en van deze laatsten bovendien een afstand van verhaal te bekomen voor elke schadevergoeding waartoe zij 
gehouden zijn. De voorwaarden van de verzekering zijn enkel geldig in België en het Groothertogdom Luxemburg. 

ARTIKEL 11 – Gebruik van de technische gegevens. 
11.1. De huurder machtigt de verhuurder en alle entiteiten betrokken bij het leveren van diensten in opdracht van de huurder (onder andere 

de ondernemingen behorende tot de Caterpillar Groep), om de technische gegevens en geolokalisatiegegevens met betrekking tot het 

materieel in te zamelen (automatisch en/of op afstand middels Vision Link of anderszins) en te gebruiken.  De verhuurder kan gebruik maken 
van de technische gegevens met betrekking tot zijn materieel voor leveringsdoeleinden en teneinde zijn prestatie te optimaliseren en de 

kwaliteit van de geleverde diensten en de werking van de machines te analyseren.  De huurder gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden 

overgedragen buiten de Europese Unie (bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten).  Indien de huurder niet wenst dat deze technische gegevens 
verzameld worden, dient hij dit uitdrukkelijk te melden aan de verhuurder. 

11.2. De intellectuele eigendom van de documenten, concepten, tekeningen en alle andere mogelijke technische gegevens onder welke vorm 

ook die in het kader van de overeenkomst worden overgemaakt door de verhuurder aan de huurder blijft te allen tijde bij de verhuurder en 
gaat aldus niet over op de huurder, tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding in een daartoe specifiek opgestelde overeenkomst.  De huurder 

heeft dan ook geen enkel eigendomsrecht op deze gegevens en het is de huurder verboden de betreffende gegevens te verwerken, te wijzigen, 

te commercialiseren of op enige andere wijze te bewerken.  De betreffende gegevens van de verhuurder dienen bovendien behandeld te 
worden als confidentiële gegevens en mogen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden door de huurder zonder voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van de verhuurder. 

ARTIKEL 12 – Bescherming van persoonsgegevens. 
12.1. De verhuurder verbindt zich ertoe om de bepalingen van de toepasselijke wetgeving (i.e. de wet van 8 december 1992 inzake de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, en de algemene verordening gegevensbescherming of 

“GDPR”, van toepassing op 25 mei 2018) na te leven. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving verwittigt de verhuurder de huurder ervan 
dat de gegevens verzameld in het kader van de contractuele relaties, evenals in het kader van de overeengekomen geleverde diensten, 

onderworpen zijn aan de automatische gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de behandeling van zijn dossier.  De huurder aanvaardt 

dat zijn gegevens geheel of gedeeltelijk worden overgemaakt, aan groepsmaatschappijen en/of derden of onderaannemers, voor de noden van 
het beheer van de commerciële relatie (verstrekken en/of verbetering van de overeengekomen geleverde diensten, commerciële 

contactname), en dat deze overdracht van gegevens niet beperkt is tot ondernemingen binnen de Europese Unie.  De huurder heeft recht op 

inzage en verbetering van zijn gegevens.  De huurder heeft ook het recht om de toestemming voor het gebruik van zijn gegevens voor 
commerciële contactname in te trekken.  Voor de uitoefening van deze rechten, dient de huurder een verzoek te sturen naar de Afdeling 

Communicatie Bergerat Monnoyeur, 340 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse of via volgend e-mailadres: promo@bmbe.be 

12.2. De huurder verbindt zich er eveneens toe om de bepalingen van de hierboven vernoemde toepasselijke wetgeving na te leven. 

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid. 

13.1. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal vanaf het ogenblik dat het materiaal ter beschikking 

staat van de huurder. 
13.2 Gedurende de periode van de verhuring is de huurder aansprakelijk voor alle risico’s die voortvloeien uit de bewaring en het gebruik 

van het materiaal. 

13.3. De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitgesloten in volgende gevallen: (i) bij gebruik van het materieel in omstandigheden die niet 
in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant en/of van de verhuurder, (ii) in geval van gebrekkig onderhoud van het 



materieel of een gebrekkige werking, (iii) bij een incident dat te wijten is aan de huurder of een derde, (iv) in geval van vertraging in de 

levering van het materieel aan de huurder en (v) in geval van overmacht. 

13.4. De aansprakelijkheid van de verhuurder zal bovendien steeds beperkt zijn tot de bewezen lichamelijke en/of de bewezen rechtstreekse 
materiële schade van de huurder, het personeel van de huurder of derden die onmiddellijk in verband staat met een zware fout van de 

verhuurder binnen de hiernavolgende grenzen, tenzij indien de schade zich ook zonder de fout van de verhuurder zou hebben voorgedaan. 

13.5. In geval van rechtstreeks materiële schade, zal de aansprakelijkheid van de verhuurder per schadegeval beperkt zijn tot maximaal het 
bedrag dat overeenstemt met de huurprijs zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke 

vordering, in het bijzonder vorderingen van derden, die het voormelde maximale bedrag overschrijdt. 

13.6. De verhuurder zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige onrechtstreekse en/of immateriële schade van de huurder, het 
personeel van de huurder of derden ontstaan bij het uitvoeren van zijn prestaties, zoals onder meer, maar zonder hiertoe beperkt te zijn; 

gederfde winsten, verlies van klanten, verlies van operationele winst.  De huurder, evenals diens verzekeraars, doen afstand van elk verhaal 

op de verhuurder om een vergoeding te bekomen van de geldelijke gevolgen van dergelijke schade en vrijwaren de verhuurder en diens 
verzekeraars voor iedere door derden ingestelde vordering betreffende voormelde schade.  

ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank. 

Het Belgische recht is van toepassing op de verhoudingen tussen partijen. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel 
(Nederlandstalige afdeling) zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst. 

 

(**) Kan eventueel aangepast worden, mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Bergerat Monnoyeur NV. 

 


