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BELGIAN HORSE TRAVEL BVBA
Meeuwerbaan 2
3990 Peer
T: +32 (0)477 725 885
info@belgianhorsetravel.com
www.belgianhorsetravel.com
Ondnr.: BE0698.747.616
IBAN BE30 0018 4029 4811
BTW-nr.: BE0698.747.616

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
ALGEMEEN
De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van alle
paardenwagens van Belgian Horse Travel BVBA. De paardenwagens zijn voertuigen van
lichte vracht tot 3,5 ton. Door het reserveren van een paardenwagen en tevens door het
ondertekenen van de verhuurovereenkomst, checklist en algemene voorwaarden aanvaardt
de huurder deze algemene voorwaarden en is de huurder hierdoor gebonden.
De huurovereenkomst wordt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is
vermeld. Hier kan enkel worden van afgeweken door een bijkomende schriftelijke
overeenkomst.
Slechts na door verhuurder schriftelijke verleende toestemming is het huurder toegestaan de
paardenwagen op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te
brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip
waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten
inspecteren.
Vaststelling van het aantal gereden kilometers gebeurt aan de hand van de stand van de
kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld
aan verhuurder.
De huurder legt een geldig identiteitskaart en een geldig Europees rijbewijs B voor aan de
verhuurder, waarvan de kopies worden toegevoegd als bijlagen aan de huurovereenkomst.
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RESERVATIE
De reservatie van de paardenwagens wordt slechts definitief na het ontvangen van een
bevestigingsmail van de reservatie.

VERLENGING
De huurder verplicht zich de paardenwagen uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de
verhuurovereenkomst eindigt aan het in de verhuurovereenkomst vermelde bedrijf en adres
terug te bezorgen, tenzij vooraf schriftelijk een verlenging van de huurovereenkomst
overeengekomen is.

OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE
Indien de paardenwagen niet binnen de in de verhuurovereenkomst vermelde, eventueel
verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is
ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de paardenwagen onmiddellijk terug te nemen, op
kosten van de huurder. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de
huurder blijven van kracht tot het moment dat de paardenwagen weer in het bezit is van de
verhuurder, met dien verstande dat de huurder tot aan dat moment een bedrag van 50,00
euro per dag (exclusief BTW) boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een
gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot
vergoeding van door verhuurder te lijden schade.
In geval van een verlenging van de verhuurovereenkomst zonder de toestemming van
Belgian Horse Travel BVBA, behoudt deze laatste het recht om klacht in te dienen wegens
misbruik van vertrouwen en verduistering.

ANNULERING
Zowel de huurder als de verhuurder hebben het recht om voortijdig een einde te stellen aan
de gemaakte verhuurovereenkomst mits deze annulering ten laatste zeven dagen voor
aanvang van de verhuurovereenkomst is gebeurd en mits betaling van een
annuleringsvergoeding van 20% van de afgesproken huurprijs (incl. BTW). Wanneer de
annulering gebeurt binnen de zeven dagen voor de aanvang van de verhuurovereenkomst,
is er recht op een annuleringsvergoeding van 75% van de afgesproken huurprijs (incl. BTW).
Wanneer de annulering pas gebeurt bij aanvang van de verhuurovereenkomst, is er een
recht op een annuleringsvergoeding ten bedrage van de volledige huurprijs (incl. BTW).
Doch kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig annuleren wegens overmacht zoals
extreme weersomstandigheden (sneeuw, ijzel, hevige regen) en technische defecten aan de
paardenwagen. Betaalde gelden en/of voorschotten worden in dat geval volledig
terugbetaald aan de huurder binnen de 48u.

HUURPRIJS
De huurder betaalt een bedrag van 120,00 euro per dag (excl. BTW met inbegrip van 100
km). Wanneer de huurder meer dan 100 km per dag rijdt met de paardenwagen, zal er een
supplement van 0,20 euro/km worden betaald voor iedere overschreden kilometer door de
huurder.
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Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Bij het terugbrengen van de paardenwagen wordt de eventuele afrekening gemaakt van de
overschreden kilometers door de kilometers te noteren op de huurovereenkomst, bij in
ontvangstname van de paardenwagen en bij het terugbrengen van de paardenwagen.
De huurder garandeert dat hij in staat is de (financiële) verplichtingen uit hoofde van deze
verhuurovereenkomst na te komen.

KOSTEN EN LASTEN
De kosten van brandstof, het wassen bij ongereinigd inleveren (50,00 euro), overmatige
slijtage en kosten te wijten aan nalatigheid of ondeskundig gebruik zoals het verlies van
sleutels (250,00 euro), boorddocumenten (350,00 euro), onderhoudsboekje, herstellen na
gebruik van verkeerde brandstof, etc… zijn ten laste van de huurder.
Alle schade, behoudens de normale slijtage, toegebracht aan de paardenwagen of aan
derden tijdens de huurperiode zijn ten laste van de huurder.
Tol-, parkeer-, stalling- en veergelden zijn steeds ten laste van de huurder.
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 30,00 euro per
boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor de geringste overbelasting van de paardenwagen en staat
zelf in voor de gevolgen hiervan.

HUURWAARBORG
De huurder betaalt bij reservatie, voor aanvang van de huurperiode, en ten laatste voor de
afhaling van de paardenwagen, aan de verhuurder een waarborg ten bedrage van 1.250,00
euro contant of op het rekeningnummer IBAN BE30 0018 4029 4811 van Belgian Horse
Travel BVBA, welke, na verrekening van eventuele schade, zal worden terugbetaald binnen
de veertien dagen na het terugbrengen van de paardenwagen.
Voor buitenlandse en/of langere huurperiodes is de huurwaarborg volgens de dan
opgestelde offerte.

BETALING
De huurder verbindt zich ertoe om binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur met
betrekking tot de kosten voor herstel van de schade tegen gevolge van het
ongeval/schadegeval waarin huurder betrokken was, te betalen op het rekeningnummer
IBAN BE30 0018 4029 4811 van Belgian Horse Travel BVBA, met vermelding van het
factuurnummer.
De huurprijs dient steeds betaald te worden door de huurder binnen de tien dagen na
factuurdatum op het rekeningnummer IBAN BE30 0018 4029 4811 van Belgian Horse Travel
BVBA, met vermelding van het factuurnummer.
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Wanneer de huurder klachten heeft omtrent de factuur en/of factuurvoorwaarden dienen
deze ter kennis van de verhuurder te worden gebracht binnen de zeven dagen na ontvangst
van de factuur door de huurder.
Ingeval van wanbetaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest
van 15% per jaar verschuldigd zijn.
Tevens is er ingeval van wanbetaling een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het
verschuldigd gebleven saldo vanaf vervaldag met een minimum van 100,00 euro opeisbaar
door de verhuurder van de huurder.
Ten slotte zal de huurder de verhuurder moeten vergoeden voor alle nadelen die de
verhuurder ondergaat door de laattijdige betaling van de huurder. De verhuurder zal deze
nadelen omschrijven en bewijzen in de ingebrekestelling.
Voor buitenlandse en/of langere huurperiodes is de huurprijs volgens de dan opgestelde
offerte.

GEBRUIK
De huurder is de bestuurder van de gehuurde paardenwagen. Het is de huurder bijgevolg
niet toegestaan de paardenwagen te laten gebruiken door, uit te lenen of onder te verhuren
aan andere personen.
De huurder controleert het olie- en waterpeil alsook het niveau van de remvloeistof.
Het is verboden te roken in de wagen. Roken zal worden aanzien als schade, die zal worden
verrekend met de huurwaarborg.
Huurder dient voor de paardenwagen geschikte brandstof te tanken volgens de technische
bepalingen van de fabrikant. De brandstoftank is steeds volledig gevuld bij het afhalen van
de paardenwagens. De brandstoftank is bij het inleveren van de paardenwagen volledig
gevuld door de huurder. Bij gebreke aan teruggave van een volledig gevulde brandstoftank
zal de toe te voegen brandstof gefactureerd worden aan de geldende officiële
brandstoftarieven en wordt er een bijkomende boete opgelegd van 10,00 euro. Eventuele
kosten ten gevolge van het tanken van verkeerde brandstof zijn ten laste van de huurder.
De huurder verklaart de paardenwagen te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is
wanneer hij de verhuurovereenkomst ondertekent.
De paardenwagen wordt enkel verhuurd voor eigen gebruik en in geen geval voor
transportopdrachten die de huurder uitvoert voor rekening van derden.
De huurder verbindt er zich toe dat de paardenwagen als door een goede huisvader zal
gebruikt worden door hem. De huurder zal dus de paardenwagen gebruiken voor een
normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte geasfalteerde of
geplaveide wegen. Accessoires kunnen niet aan de paardenwagen worden aangebracht. Het
aantal verzekerde inzittenden is bepaald volgens de homologatie van de paardenwagen en
mag niet overschreden worden.
Reclame mag niet aangebracht worden op de paardenwagen. Het is de huurder niet
toegestaan de paardenwagen te beschilderen of stickers aan te brengen.
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De huurder maakt op geen enkele manier misbruik van de paardenwagen zowel in België als
daarbuiten door: inbreuken op de wegcode, overdreven snelheid, onwettige of verboden
activiteiten en/of doeleinden enz.
Het is ten strengste verboden goederen te laden die schade zouden kunnen berokkenen,
waarvoor speciale vergunning nodig is, gevaarlijke of illegale stoffen.
De huurder heeft ten alle tijden inzicht in de technische fiche en het laadvermogen van de
paardenwagen in het handschoenenvakje. De huurder zal zich daardoor houden aan de
technisch toelaatbare maximummassa. De huurder zal om overbelasting van de
paardenwagen te vermijden, voor het begin van zijn rit, de dichtstbijzijnde weegbrug
gebruiken om de massa van de geladen paardenwagen te controleren. De huurder ziet strikt
toe dat er geen overlading gebeurt bij de paardenwagen en houdt zich daarbij aan de
wettelijke normen
De paardenwagen dient door de huurder gereinigd teruggebracht te worden. Zowel het
paardengedeelte als het passagiers/bestuurdersgedeelte dienen te worden schoongemaakt.
Indien de paardenwagen wordt teruggebracht in een vuile staat zal een extra kosten van
50,00 euro worden aangerekend.

TERUGBRENGEN
Uit uitvoering van de artikelen 1732 B.W. en 1735 BW.W. is de huurder gehouden de
gehuurde paardenwagen in goede staat terug te bezorgen op de afgesproken datum, uur en
plaats. Wanneer de huurder de paardenwagen niet tijdig terugbrengt, zal enkel de huurder
aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die aan derden of aan de paardenwagen
berokkend zijn.
De huurder is steeds verantwoordelijk om de paardenwagen op zijn kosten terug bij Belgian
Horse Travel BVBA terug te brengen.

VERZEKERING
Alle schade aan de paardenwagen en derden ingevolge een niet gedekt schadegeval door
BA valt ten laste van de huurder alsook de vrijstellingen bij elk gedekt schadegeval. De
huurder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene en bijzondere voorwaarden
van de verzekeringspolissen.
Ingeval van schade aan de paardenwagen en/of derden dient de huurder dit onmiddellijk
schriftelijk ter kennis te brengen van Belgian Horse Travel BVBA, die de verzekeraar(s) zal
berichten. Het nalaten van het ter kennis brengen van de opgelopen schade zal
aangerekend worden door middel van een nalatigheidsboete van 100,00 euro bovenop de
vergoeding voor de opgelopen schade.
De huurder bezorgt een duidelijke ongevalsaangifte of pv binnen de vierentwintig uur aan de
verhuurder. Bij gebrek of verzuim hieraan, verliest de huurder alle rechten op de afgesloten
verzekeringspolis en zijn de kosten en gevolgen integraal ten laste van de huurder.
De verhuurovereenkomst omvat een volledige omniumverzekering (geen persoonlijk letsel).
In de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid geldt er een afkoop van de vrijstelling bij
eventuele schade ten gevolge van burgerlijke aansprakelijkheid, materiële schade en/of
brand aan de paardenwagen.
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Er is geen vrijstelling bij zware fout, elke vorm van intoxicatie en dronkenschap of bedrieglijk
opzet. Alle kosten van schade (100% catalogusprijs), depannage, expertisekosten, evenals
elke schade voortvloeiend uit de diefstal, brand en/of ongeval zijn ten laste van de huurder.
Er is een vrijstelling van 2.500,00 euro bij diefstal/volledig verlies, die ten laste is van de
huurder. Ingeval van diefstal/volledig verlies, is de waarde van de paardenwagen gelijk aan
100% van de cataloguswaarde op het moment van de inverkeerstelling, verhoogd met de
waarde van het wrak. Ingeval van diefstal moeten de originele sleutels en de
boorddocumenten, alsook een officieel rapport van de politie waardoor de diefstal is
bewezen binnen de twaalf uur na de diefstal aan Belgian Horse Travel BVBA worden
overhandigd. Bij ontstentenis blijft de huurder volledig aansprakelijk voor het verlies van de
paardenwagen.
De schatting van de materiële schade berokkend aan de paardenwagen wordt uitgevoerd
door een onafhankelijk voertuigendeskundige aangeduid door Belgian Horse Travel BVBA of
zijn verzekeraar. De huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de
vijf dagen na ontvangst van het proces-verbaal van deze deskundige op zijn kosten
overgegaan is tot een tegen expertise.

ONDERHOUD, PECH EN TECHNISCHE GEBREKEN
In geval van schade of gebrek aan de paardenwagen, is het de huurder niet toegestaan de
paardenwagen nog verder te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade
of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. De huurder dient de
verhuurder onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen.
Bij een gebrek aan de paardenwagen waardoor verder rijden onmogelijk is en deze gesleept
dient te worden, zal Belgian Horse Travel BVBA de kosten hiervan dragen via zijn
omniumverzekering. Andere kosten ten gevolge van het vastgestelde gebrek blijven ten laste
van de huurder zelf.
De onderhoudswerken en herstellingen dienen verplicht te gebeuren bij Opel Rik Leyssen, te
Meeuwerkiezel TZ, 3960 Bree wat door de huurder uitdrukkelijk wordt aanvaard.
Doch wanneer Belgian Horse Travel BVBA uitdrukkelijke/schriftelijke toestemming geeft aan
de huurder kan deze laatste zelf de herstellingen aan de paardenwagen uitvoeren.
Wanneer de huurder zonder uitdrukkelijke/schriftelijke toestemming de paardenwagen
herstelt, de herstelling door een derde laat uitvoeren die niet is aangewezen door de
verzekering of Belgian Horse Travel BVBA, dan zullen alle kosten hieraan ten laste zijn van
de huurder.

BESLAG OP DE PAARDENWAGEN
De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van de paardenwagen. De huurder
vermijdt elke maatregel te nemen die doet vermoeden dat de paardenwagen zijn eigendom
is.
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag of derdenbeslag op de
paardenwagen, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de
huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het
de paardenwagen vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is
gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
Huurder zal Belgian Horse Travel BVBA hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en dit
per aangetekende brief. Tevens verwittigt de huurder de beslagleggende partij en bevestigt
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hij haar per aangetekende brief dat de paardenwagen niet toebehoort aan hem maar
verhuurd werd door Belgian Horse Travel BVBA.
Elke betekening van een vonnis of uitvoerbare gerechtelijke beslissing, faillissement,
vereffeningstelling, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling die de rechten
van Belgian Horse Travel BVBA op de paardenwagen zou kunnen schaden, wordt ter kennis
gesteld door de huurder aan Belgian Horse Travel BVBA binnen de vierentwintig uur na
kennisname per aangetekende brief. Alle kosten die Belgian Horse Travel BVBA maakt om
zijn rechten te vrijwaren, zijn ten laste van de huurder.

UITLENEN, OVERDRACHT EN ONDERVERHUUR
De huurder mag de paardenwagen niet uitlenen aan derden.
De huurder mag de verhuurovereenkomst niet overdragen, noch de paardenwagen geheel of
gedeeltelijk onderverhuren.

ONTBINDING VAN DE HUUR
Verhuurder is steeds gerechtigd om deze huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de paardenwagen te
stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat
huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld,
hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn
woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de paardenwagen wordt
gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden
blijkt, die van dien aard zijn die ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de
huurovereenkomst niet had afgesloten. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder
verlenen om de paardenwagen weer in het bezit van de verhuurder te doen stellen.

AANSPRAKELIJKHEID
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de passagiers en andere
gebruikers van de paardenwagen, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor de (in)-directe of nadelige schade die een gebrek aan
de paardenwagen met zich mee brengt zoals de niet-deelname aan een wedstrijd of de nietverkoop van een paard bijvoorbeeld.

TOEPASSELIJK RECHT
Alle verhuurovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
evenals alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst
door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de verhuurovereenkomst valt onder de
uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.

De verhuurder, Belgian Horse Travel
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