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Hoofdovereenkomst /
Algemene voorwaarden

Klantnummer:

18791 Datum: 31 oktober 2014

Hoofdovereenkomst “huur op lange termijn”
Nummer: 18791
Tussen: DirectLease N.V.
Noordersingel 19
B-2140 Antwerpen
RPR Antwerpen: 0866 670 452
Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer JeanMarc de Geus in zijn functie van Sales Manager Belgium
hierna te noemen “DirectLease” of “de Verhuurder”
En:

Voorbeeld N.V.
Voorbeeldstraat 1
1234 VOORBEELDSTAD
RPR: 12345679
Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
V. Oorbeeld in zijn/haar functie van Directeur
hierna te noemen “de Huurder”

Is uiteengezet hetgeen volgt:
Overwegende dat de Huurder zich het gebruik van voertuigen wil
verschaffen en DirectLease, als eigenares van deze voertuigen,
bereid is de Huurder daartoe door middel van een verhuring op
lange termijn in staat te stellen.

En is overeengekomen hetgeen volgt:
1.

2.

Toepasselijke algemene voorwaarden
De Huurder bevestigt door ondertekening van deze
Hoofdovereenkomst (inclusief de eventuele avenanten hiervan)
bekend te zijn met en akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden (hierna genoemd “de Algemene Voorwaarden”)
die aan deze Hoofdovereenkomst zijn gehecht en daarvan
integraal deel uitmaken. De bepalingen van de
Hoofdovereenkomst prevaleren in voorkomend geval boven
deze Algemene Voorwaarden. Behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst handelen Partijen bij deze
gelegenheid en voor elke eventuele latere (huur)overeenkomst
enkel tegen deze Algemene Voorwaarden, alle andere
(algemene) voorwaarden zijnde uitdrukkelijk niet toepasselijk
en niet tegenstelbaar aan Partijen.
Huurcontract
Telkens wanneer de Huurder tot de huur van een voertuig
wenst over te gaan, stuurt de Huurder een door hem ingevuld
en ondertekend opdrachtformulier aan DirectLease toe,
waardoor de Huurder aan DirectLease kenbaar maakt dat hij op
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basis van deze Hoofdovereenkomst (inclusief de Algemene
Voorwaarden) een huurcontract betreffende het door de
Huurder gespecificeerd voertuig wenst af te sluiten. De
Huurder schat, in verband met hetgeen o.a. hierna in de
artikelen 4 en 6 bepaald is, zo nauwkeurig mogelijk het aantal
per jaar te rijden kilometers.
Via medeondertekening van het opdrachtformulier door de
Huurder is de huurovereenkomst tussen de Huurder en
DirectLease tot stand gekomen. DirectLease zendt een door
haar ondertekend exemplaar van het opdrachtformulier ter
bevestiging aan de Huurder.
Het aldus door beide Partijen onderkende opdrachtformulier
geldt als huurcontract (hierna genoemd het “Huurcontract”).
Een Huurcontract kan niet tot stand komen dan op basis van
deze Hoofdovereenkomst (inclusief de Algemene
Voorwaarden), die hierop steeds en volledig toepasselijk is.
Indien er zich na ondertekening door DirectLease van het
bestelformulier, buiten de wil van laatstgenoemde om, (één of
meerdere) wijzigingen voordoen in de definitieve prijs van het
voertuig en/of de accessoires, en/of inzake het tarief van de
BIV, de radiotaks, de (jaarlijkse) verkeersbelasting, de eventuele
verzekeringen en/of de Provisie Eigen Schade, e.d., en/of indien
na ondertekening door DirectLease van het bestelformulier,
buiten de wil van laatstgenoemde om, een nieuwe belasting
door de overheid aan het voertuig(gebruik) zou gekoppeld
worden en/of een andere prijs- of kostenwijzigende maatregel
van derden zou worden opgelegd (aan DirectLease), is
DirectLease bevoegd en gerechtigd het huurtarief vermeldt op
het bestelformulier (hierna genoemd “het Huurtarief”)
dienovereenkomstig aan te passen mits dit schriftelijk aan de
Huurder wordt medegedeeld samen met een kopie van het
document waarop de betrokken prijsaanpassing(en) steunt
(steunen).
Indien na ondertekening door DirectLease van het
bestelformulier en voor de terbeschikkingstelling van het
voertuig aan de Huurder de door de Europese Centrale Bank
gehanteerde ‘prime rate’ stijgt met 1% of meer, is DirectLease
bevoegd het Huurtarief aan te passen, mits dit schriftelijk aan
de Huurder wordt medegedeeld.
DirectLease zal daarna het voertuig op basis van deze
Hoofdovereenkomst en het op dat voertuig betrekking
hebbende Huurcontract aan de Huurder in gebruik ter
beschikking stellen.
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3.

Terbeschikkingstelling
DirectLease zal de voertuigen aan de Huurder ter beschikking
stellen op een nader overeen te komen datum. Ten bewijze van
de terbeschikkingstelling van een voertuig door DirectLease,
c.q. door derden handelend op verzoek van DirectLease,
ondertekent de Huurder of de door deze aangewezen
bestuurder in drievoud de bij DirectLease of de derde
aanwezige terbeschikkingstellingbewijzen, waarop de
kilometerstand bij aflevering wordt vermeld. De Huurder zal
vervolgens een exemplaar van het terbeschikkingstellingbewijs ontvangen. De ondertekening door de Huurder van dit
document geldt als bewijs dat het voertuig beantwoordt aan
het overeengekomen voertuig (inclusief de accessoires, e.d.),
dat het zich in onberispelijke staat bevindt en geen (zichtbare)
gebreken vertoont, evenals dat alle noodzakelijke documenten,
uitrusting en alle originele sleutels (waarvan het aantal vermeld
wordt op het ontvangstbewijs) aanwezig zijn en mee werden
afgeleverd.

4.

Duur van het gebruiksrecht
Het gebruiksrecht van een voertuig vangt aan bij de
terbeschikkingstelling aan de Huurder en eindigt van
rechtswege wanneer de overeengekomen looptijd (hierna
genoemd “de Huurlooptijd”) zoals in het Huurcontract bepaald,
is verstreken. De Huurder dient aan het einde van elk
kalenderjaar en uiterlijk op 5 januari daaropvolgend de
werkelijke kilometerstand van elk voertuig per 31 december
schriftelijk door te geven aan DirectLease. Van zodra de
afwijking tussen het aantal gereden kilometers per jaar en het
door de Huurder geschatte jaarkilometrage (zoals vermeld op
het opdrachtformulier) voor gevolg heeft dat het aantal
gereden kilometers het geschatte kilometrage behorende bij de
Huurlooptijd overtreft, eindigt het Huurcontract. Bij afwijking
van maximaal 10% tussen het aantal gereden kilometers per
jaar en het geschatte jaarkilometrage, is een meer/minder
kilometerprijs van toepassing indien en zoals vermeld in het
Huurcontract.
Indien het aantal gereden kilometers per jaar meer dan 10%
afwijkt van het door de Huurder geschatte jaarkilometrage, is
DirectLease bevoegd het Huurtarief dienovereenkomstig te
wijzigen, zonodig met terugwerkende kracht.

5.

Gebruiksgebied
Géén voertuig mag, zonder voorafgaandelijk schriftelijke
toestemming van DirectLease, buiten het gebied worden
gebracht waartoe de dekking van de BA-verzekering beperkt is.
De Huurder wordt van de omvang van de dekking geacht op de
hoogte te zijn door de in ontvangstname van het
verzekeringsbewijs (t.t.z de “groene kaart”).

6.

Huurtarief
De maandelijks door de Huurder vooruit te betalen Huurgelden
(welke overeenkomen met het Huurtarief, dat in het kader van
deze periodieke betalingen hierna “de Huurtermijnen” worden
genoemd) worden berekend op basis van de vaste kosten per
maand, de variabele kosten per kilometer, het geschatte
jaarkilometrage zoals voor elk voertuig door de Huurder is
vermeld op het betreffende bestelformulier en de looptijd in
maanden (de Huurlooptijd). Tenzij anders bedongen in het
Huurcontract zijn in het Huurtarief begrepen: de afschrijving en
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rente, de voor rekening van de Huurder afgesloten Burgerlijke
Aansprakelijkheidverzekering, de voor rekening van de Huurder
afgesloten omniumverzekering of de dienst Provisie Eigen
Schade, de verkeersbelasting, de Belasting Op Inverkeerstelling
(BIV), de radiotaks, de kosten voor technische controle zoals
bepaald in de Algemene Voorwaarden (art. 4), de
administratiekosten en managementfee, de kosten van de
vervangwagen, de dienst DirectLease Assistance, de periodieke
kosten alsmede de onderhouds- en de herstellingskosten,
bandenvervanging(en) zoals nader geregeld en bepaald in de
Algemene Voorwaarden. Indien overeengekomen blijkens het
Huurcontract is het brandstofgebruik en de Lichamelijke
Ongevallen Bestuurderverzekering eveneens begrepen in het
Huurtarief.
7.

Wijze van betalen
De betalingen dienen maandelijks bij vooruitbetaling te
geschieden middels een door de Huurder aan DirectLease af te
geven bankdomiciliëring.

8.

Verzekeringen
Behoudens in de gevallen waarin de Partijen in het
Huurcontract anders overeenkomen, wordt DirectLease door de
Huurder gemachtigd en gelast om, in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen en voor rekening van de Huurder, voor
het betrokken voertuig zorg te dragen voor (1) een omnium
verzekering inclusief dekking inzake diefstal brand en
glasbreuk, (2) een B.A.+ verzekering, welke verzekeringen de
gehele looptijd van het Huurcontract gehandhaafd zullen
blijven, een en ander in overeenstemming met artikel 8 van de
Algemene Voorwaarden. DirectLease treedt hierbij uitsluitend
op als lasthebber en kan nooit als verzekeraar of
verzekeringsmakelaar aansprakelijk worden gesteld. De
Huurder erkent hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk de
voorwaarden en modaliteiten van deze polissen te aanvaarden
en te zullen eerbiedigen. De gangbare en/of overeengekomen
vrijstellingen en bijdragen (bijv. vrijstelling jonge bestuurders
inzake B.A. verzekering, vrijstelling inzake eigen
schadeverzekering en diefstalverzekering; deze lijst is niet
exhaustief) zijn voor rekening van de Huurder, die van
rechtswege gehouden is om DirectLease op eerste verzoek
desaangaande te vergoeden en/of te vrijwaren. Indien (nadien)
een vrijstellingsbedrag of een bijdrage bij een aansprakelijke
derde gerecupereerd kan worden, zal zij aan de Huurder
terugbetaald worden. Enkel de Huurder is aansprakelijk voor de
onvolledigheid en/of onjuistheid van gegevens betreffende
hemzelf, de gebruikelijke bestuurder, e.d., verschaft met het
oog op het afsluiten, verlengen of hernieuwen van de
verzekeringsovereenkomsten of de dienst Provisie Eigen
Schade. De Huurder is desaangaande van rechtswege volledige
vrijwaring verschuldigd aan DirectLease. Indien de Huurder, om
welke reden en/of oorzaak ook, niet (meer) verzekerbaar zou
zijn (BA-polis en/of omniumpolis en/of enige andere polis), is
DirectLease van rechtswege gerechtigd onmiddellijk een einde
te stellen in het nadeel van de Huurder aan de
Hoofdovereenkomst en de Huurcontracten.

9 . Duur van de overeenkomst
Deze Hoofdovereenkomst is voor onbepaalde tijd gesloten en
kan door elke Partij middels aangetekend schrijven onmiddellijk
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worden beëindigd. Ongeacht dergelijke opzegging van de
Hoofdovereenkomst blijft deze gelden ten aanzien van elk
Huurcontract dat afgesloten werd voor deze opzegging en dit
zolang één van deze Huurcontracten van kracht is. Hetzelfde
geldt ingeval van beëindiging van het Hoofdcontract zoals
bepaald in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

10 . Bevoegdheid
Deze Overeenkomst en de Huurcontracten worden beheerst
door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het
rechtsgebied Antwerpen en het Vredegerecht van Antwerpen 4e
Kanton zijn bevoegd, onverminderd het recht van DirectLease
om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de
Huurder.
11. Bijzondere bepalingen
De Huurder erkent en aanvaardt dat DirectLease zich het recht
voorbehoudt (alle vorderingen, rechten, verplichtingen,
verzekeringen, e.a. die voor haar voortvloeien uit) onderhavige
Hoofdovereenkomst en/of (één of meer van) de op grond
hiervan afgesloten Huurcontracten, over te dragen aan derden.

Huidige Hoofdovereenkomst werd afgesloten te Antwerpen op 31 oktober 2014 in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een
onderscheiden belang, waarbij elke Partij erkent één origineel ontvangen te hebben.
Directlease N.V.

Voorbeeld N.V.
“Gelezen en Goedgekeurd” (handgeschreven door de Huurder)

Jean-Marc de Geus
Sales Manager Belgium

Handtekening
Naam, functie (conform statuten) *
V. Oorbeeld, _______________________________________________

Firmastempel **

*
**

Gelieve tevens een kopie van zijn/haar identiteitskaart toe te voegen aan dit document.
Indien geen firmastempel beschikbaar, gelieve handmatig de naam van de onderneming, adres en RPR-nummer te willen vermelden.
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Algemene voorwaarden inzake
Hoofdovereenkomst “huur op lange termijn”
Artikel 1. Hoofdovereenkomst
DirectLease en de Huurder hebben een Hoofdovereenkomst
“Huur op Lange Termijn” gesloten op grond waarvan zij
Huurcontracten zullen sluiten met betrekking tot de door de
Huurder op de ondertekende opdrachtformulieren
gespecificeerde voertuigen. DirectLease zal, indien de
betreffende bestelling door haar is aanvaard, deze voertuigen
aan de Huurder op huurbasis ter beschikking stellen, gelijk de
Huurder de te zijner beschikking gestelde voertuigen in gebruik
zal nemen voor de overeengekomen periode (“de
Huurlooptijd”) en tegen periodieke betaling van de
overeengekomen prijs (“het Huurtarief” of “de Huurtermijn”).
DirectLease is eigenares van de voertuigen. Voor zover niet
schriftelijk en voorafgaandelijk anders is overeengekomen,
gelden voor de verhuring van bedoelde voertuigen uitsluitend
deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”),
die integraal deel uitmaken van de Hoofdovereenkomst. Indien
meerdere (rechts)personen gezamenlijk als Huurder de
Hoofdovereenkomst zijn aangegaan, dan kunnen zij door
DirectLease hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk worden
gehouden voor de nakoming van al de verplichtingen die voor
de Huurder voortvloeien uit de Hoofdovereenkomst en de
onder de werking daarvan gesloten Huurcontracten.
Artikel 2. Terbeschikkingstelling
Ieder voertuig zal ter beschikking worden gesteld in de
standaarduitvoering voorzien van de extra uitrusting die door
de Huurder in het opdrachtformulier is aangegeven.
DirectLease houdt zich het recht voor de km-teller voor de
aflevering van elk voertuig op deugdelijke wijze te verzegelen.
De terbeschikkingstelling van een voertuig heeft
plaatsgevonden op het moment dat de Huurder dit voertuig in
ontvangst neemt. De terbeschikkingstelling van een voertuig
wordt in ieder geval geacht te hebben plaatsgevonden vijf
dagen nadat DirectLease de Huurder schriftelijk heeft
meegedeeld dat dit voertuig voor gebruik gereed staat of
binnen deze termijn gereed zal staan. De Huurder is gehouden
het voertuig binnen genoemde termijn in ontvangst te nemen.
Zelfs indien de Huurder in gebreke blijft zulks te doen, is
DirectLease na deze termijn gerechtigd te beginnen met de
facturatie van de Huurtermijnen (cfr. de Huurlooptijd neemt
een aanvang). Vertraging in de terbeschikkingstelling, door
welke oorzaak ook ontstaan, leidt niet tot aansprakelijkheid
van DirectLease voor welke schade dan ook die de Huurder en/
of derden daardoor hebben geleden, tenzij deze schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van DirectLease. De
Huurder vrijwaart DirectLease voor aanspraken van derden ter
zake van vertraging in de terbeschikkingstelling. Indien – voor
zover van toepassing – de verplichte technische keuring (LPG,
trekhaak,..) op het moment van de terbeschikkingstelling van
het voertuig nog niet heeft plaatsgevonden, dan is de Huurder
verplicht aan deze keuring mee te werken en wel aldus dat de
Huurder zich na ontvangst van een oproep van het Ministerie
van Verkeer met het voertuig meldt ter keuring bij het
keuringsstation en op dag en uur als op de oproep vermeld,
waarbij de Huurder ook het complete inschrijvingsbewijs dient
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mee te brengen. Het voormelde geldt op gelijke wijze indien
het Ministerie van Verkeer nadien een herkeuring wil
uitvoeren. De Huurder vrijwaart DirectLease voor elke
aansprakelijkheid voor verborgen gebreken aan het voertuig.
Het is de Huurder verboden een kopie / dubbel te (laten)
maken van de originele sleutels van het voertuig, behoudens
voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van DirectLease.
Artikel 3. Standaarduitvoering, extra accessoires
Onder standaarduitvoering wordt verstaan het voertuig zoals
door de fabrikant in die uitvoering gespecificeerd, extra
voorzien van inschrijvingsbewijs, wettelijke nummerplaten,
gelijkvormigheidattest, onderhoudsboekje, een verbanddoos,
gevarendriehoek, brandblusser, veiligheidsgordels voor- en
achter, (B)-transfer en matten vóór. De Verhuurder kan
geenszins aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen door
de leverancier aangebracht in de standaarduitrusting van het
voertuig, de standaarduitrusting zijnde deze zoals normaal
geleverd op de dag van de inbezitname. Verdere toevoeging
van accessoires is voor rekening van de Huurder, ook indien
deze accessoires verplicht zijn op grond van (nieuwe) wettelijke
voorschriften. Dit toevoegen van accessoires/eigendommen
alsmede het aanbrengen van veranderingen, welke dan ook, is
alleen toegestaan in overleg met en na voorafgaande
schriftelijke toestemming van DirectLease. De door de Huurder
zelf aangebrachte accessoires/eigendommen en/of
veranderingen dienen door de Huurder zelf te worden
verzekerd. Bij beëindiging van de gebruiksperiode van een
voertuig mogen, en dan nog enkel op kosten en risico van de
Huurder, alleen accessoires/eigendommen worden verwijderd
die de Huurder voor eigen rekening heeft laten aanbrengen en
waarvan de verwijdering geen zichtbare beschadiging van het
voertuig ten gevolge heeft. Zo mag bijvoorbeeld eventueel wel
de radio doch niet de antenne verwijderd worden. DirectLease
is niet gehouden tot enige vergoeding of compensatie ter zake
van accessoires/eigendommen die ingevolge deze bepaling
niet verwijderd mogen worden. Reclamebelettering en/of
trekhaken mogen alleen worden aangebracht na voorafgaande
schriftelijke toestemming van DirectLease, waarbij de
verwijdering hiervan aan het einde van het Huurcontract en het
herstel van elke desbetreffende beschadiging van het voertuig
uitsluitend op kosten en risico van de Huurder zal gebeuren.
Artikel 4. Technische keuring
De Huurder is ten allen tijde verplicht op eerste verzoek van
DirectLease een voertuig voor bezichtiging en technische
keuring aan DirectLease of een door deze laatste aangeduide
derde ter beschikking te stellen of te doen stellen.
Gebeurtelijke boetes verschuldigd door en/of schade die het
gevolg is van het niet tijdig (kunnen) aanbieden van het
voertuig aan de technische controle (deels) ten gevolge van
een nalatigheid en/of fout van de Huurder zullen van
rechtswege aan deze laatste doorgerekend worden. De kosten
van de eerste technische keuring zijn ten laste van DirectLease,
alle daaropvolgende uitsluitend ten laste van de Huurder.
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Artikel 5. Verbod van onderverhuur enz.
De Huurder mag de voertuigen niet verpanden of anderszins
bezwaren, noch (onder)verhuren of op enigerlei andere wijze
aan derden in gebruik geven zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van DirectLease.
Artikel 6. Beslag en maatregelen van derden
Indien derden ten opzichte van een voertuig rechten willen
doen gelden en/of maatregelen treffen, zal de Huurder
(eventueel de bestuurder, voor wie de Huurder zich sterk
maakt) hen onmiddellijk, zowel mondeling/telefonisch als per
aangetekend schrijven met kopie aan DirectLease, moeten
inlichten over de uitsluitende eigendomsrechten van
DirectLease. Indien een voertuig uit de macht van de Huurder
(en/of de bestuurder) mocht geraken, om welke reden en/of op
welke grond ook, zal hij (eventueel de bestuurder, voor wie de
Huurder zich sterk maakt) onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24
u. DirectLease daarvan, zowel mondeling/telefonisch als per
aangetekend schrijven, in kennis stellen en zonodig (of nuttig)
zelf alle nodige en/of nuttige voorzieningen daartegen treffen.
DirectLease zal voor de bescherming van haar rechten alle door
haar nodig en/of nuttig geoordeelde maatregelen/
voorzieningen - ook ten name van Huurder - kunnen treffen. De
kosten van al die maatregelen/voorzieningen en alle schade die
(onrechtstreeks) uit het één of ander zou voortvloeien, zullen
uitsluitend voor rekening van de Huurder zijn, tenzij de
aanleiding tot die initiatieven/maatregelen van derden gelegen
is in een omstandigheid welke uitsluitend aan DirectLease toe
te rekenen is. De Huurder zal de voor zijn rekening komende
kosten en/of schade op eerste verzoek aan DirectLease
voldoen.
Artikel 7. Gebruik onderhoud en reparaties
De Huurder respectievelijk de bestuurders (t.t.z. de door de
Huurder gemachtigde bestuurders die titularis moeten zijn van
een in België erkend rijbewijs), zullen de voertuigen deskundig
gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en
uitgerust. Zo zullen de voertuigen bijv. nimmer voor
snelheidsproeven, prestatieritten en dergelijke evenementen
mogen worden gebruikt, noch voor het geven van rijonderricht
en/of het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve stoffen. Zij
zullen de voertuigen uitsluitend gebruiken op berijdbare
wegen (die geen schade kunnen toebrengen aan de
voertuigen). De Huurder verbindt er zich tevens toe geen
technische wijzigingen aan de auto aan te brengen zonder
voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord vanwege DirectLease.
De Huurder zal de voertuigen in goede staat laten
onderhouden door een erkende merkdealer overeenkomstig
de door DirectLease en de constructeur voor gebruik en
onderhoud gegeven richtlijnen, welke richtlijnen door
DirectLease aan de Huurder voor de ondertekening van de
Hoofdovereenkomst dan wel het betrokken Huurcontract zijn
meegedeeld en overhandigd. De Huurder zal daarom zo nodig
zorgen voor onderhoud, herstel, vervanging van onderdelen,
enz. …, op kosten van DirectLease. Voor zover de betreffende
kosten echter, rechtstreeks en/of onrechtstreeks, zijn ontstaan
door een toerekenbare fout en/of nalatigheid van de Huurder
en/of van personen van wie de gedragingen aan de Huurder
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kunnen worden toegerekend, zullen deze kosten aan de
Huurder worden doorberekend. Voorts wordt nadrukkelijk
bepaald, dat de kosten van wassen en poetsen van de
voertuigen steeds voor rekening van de Huurder zijn. Voor
onderhoud en/of herstellingen waarvan de kostprijs hoger is
dan het bedrag dat hiervoor door DirectLease is aangegeven in
haar desbetreffende richtlijnen voor gebruik en onderhoud, is
het voorafgaande en schriftelijke toestemming van DirectLease
nodig. Na aanbrenging worden en blijven de onderdelen
eigendom van DirectLease. De Huurder zal voorts zorg dragen
voor een doelmatige beveiliging van elk voertuig tegen
diefstal, brand en beschadiging. Indien opgelegd door de
verzekeringsmaatschappij of DirectLease inzake de dienst
Provisie Eigen Schade, zal het betrokken voertuig worden
voorzien van de gevraagde, en door het B.V.V.O.
goedgekeurde, alarminstallatie. De kosten van dergelijke
alarminstallatie worden opgenomen in het Huurtarief. Voor
zover kosten met betrekking tot (het gebruik van) een voertuig
voor rekening zijn van de Huurder zal deze laatste er zorg voor
dragen dat de schuldeisers/leveranciers onmiddellijk/tijdig
betaald worden. Het feit dat een voertuig om eender welke
reden ook, buiten opzet of zware fout van DirectLease, niet kan
worden gebruikt heeft geen invloed op de
betalingsverplichtingen van de Huurder jegens DirectLease.
Defecten aan de kilometerteller moeten onmiddellijk en
uiterlijk binnen de 24 uur aan DirectLease worden gemeld per
aangetekend schrijven. Het aantal kilometers gereden tot het
moment van herstel van de km-teller, zal door DirectLease te
goeder trouw worden geschat. De Huurder verklaart zich ertoe
bereid het aantal kilometers dat de km-teller als afgelegd
aangeeft, als juist te erkennen en verplicht zich alle gewenste
inlichtingen te verstrekken om een juiste vaststelling van het
aantal kilometers mogelijk te maken. De Huurder is van
rechtswege gehouden DirectLease integraal te vrijwaren tegen
alle boetes en andere aanspraken/schade die verband houden
met en/of voortvloeien uit overtredingen van (straf)wetten,
verordeningen en geldende bepalingen betrekking hebbende
op de staat en/of het gebruik van de voertuigen opgelegd door
zowel nationale als door vreemde autoriteiten. Indien
DirectLease toch voor dergelijke overtreding en/of strafbare
feiten wordt aangesproken en/of schade lijdt, zal DirectLease
van rechtswege gerechtigd zijn al de desbetreffende kosten,
boetes en schade aan de Huurder in rekening te brengen. De
Huurder is van rechtswege gehouden DirectLease integraal te
vrijwaren voor alle schade en kosten van inzittenden of derden
waarvoor DirectLease eventueel, krachtens de Wegverkeerswet
KB d.d. 16.03.1968 en/of de Wegcode KB dd. 01.12.1975 en/of
welke wetgeving of reglementering dan ook, aansprakelijk zou
zijn en/of gehouden zou worden.
Artikel 8. Verlies, beschadiging en verzekering
Het risico voor/betreffende de voertuigen is voor de gehele
looptijd van de betreffende Huurcontracten voor rekening van
de Huurder. Ongeacht of voor een betrokken voertuig de (1)
omnium verzekering inclusief dekking inzake diefstal, brand en
glasbreuk, (2) B.A.+ verzekering zijn afgesloten door
DirectLease voor rekening van de Huurder of rechtstreeks door
de Huurder mits de nodige machtiging van de Verhuurder – het
één en ander overeenkomstig artikel 8 van de
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Hoofdovereenkomst – zullen betreffende deze verzekeringen
de volgende bepalingen van kracht zijn:
› De Huurder (en de bestuurder voor wie de Huurder zich
sterk maakt) verplichten zich alle in de verzekeringsovereenkomst(en) genoemde voorwaarden stipt na te
komen. Elke fout en/of nalatigheid in dit opzicht maakt de
Huurder van rechtswege aansprakelijk (jegens DirectLease)
en geeft aan DirectLease van rechtswege het recht het
Huurcontract ten aanzien van één of meerdere of alle
voertuigen, evenals de Hoofdovereenkomst te beëindigen in
het nadeel van de Huurder ingevolge artikel 9 van deze
Algemene Voorwaarden. Dit recht komt DirectLease
eveneens toe indien de Huurder door een of meerdere van
de betrokken verzekeraars uitgesloten wordt en/of een
verzekeringsovereenkomst wordt geschorst en/of beëindigd.
› Iedere schade welke aan een voertuig ontstaat moet
onmiddellijk aan DirectLease door de Huurder telefonisch
worden gemeld en binnen de 24 u. daarna per aangetekend
schrijven worden bevestigd middels het daarvoor bestemde
ongevalformulier. De Huurder is verplicht alle instructies van
DirectLease betreffende de schadeopneming en de
herstelling van de schade op te volgen. Bij nalatig of
laattijdigheid van de melding van een schadegeval en/of bij
het niet juist opvolgen van de instructies van DirectLease, zal
de Huurder van rechtswege gehouden zijn tot betaling van
alle kosten/schade verbonden aan zulk een reparatie/
schadegeval en zal DirectLease niet gehouden zijn een
rese rvewagen – indien deze overeengekomen was – ter
beschikking te stellen.
› Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht
en/of derden zijn betrokken, is de Huurder verplicht er zorg
voor te dragen dat door een daartoe bevoegd
overheidsorgaan proces-verbaal is opgemaakt en dat alle
zodanige maatregelen als in de verzekeringsvoorwaarden
vermeld worden getroffen, zodat de verzekeraar(s) tot
betaling van de schadevergoedingen zal (zullen) overgaan.
Wanneer een verzekeringmaatschappij - op grond van het
ontbreken van bovengenoemd proces-verbaal en/of andere
noodzakelijke gegevens/acties - niet tot uitkering van
schadevergoeding overgaat, zal de betrokken niet-vergoede
schade volledig ten laste van Huurder komen welke
bovendien, in voorkomend geval, van rechtswege gehouden
is DirectLease desaangaande integraal te vrijwaren.
› Indien een verzekeraar, om eender welke reden of oorzaak ook, dekking weigert, zal al de niet-vergoede schade en/
of het niet-vergoede verlies van DirectLease volledig ten laste
van Huurder komen welke bovendien, in voorkomend geval,
van rechtswege gehouden is DirectLease desaangaande
integraal te vrijwaren.
› Bij zodanige beschadiging van een voertuig dat deze naar
het oordeel van de verzekeraar niet herstelbaar is (hierin
begrepen de economische total-loss), zal het betrokken
Huurcontract worden beëindigd tenzij toepassing wordt
gemaakt van de mogelijkheid voorzien in art. 11 van deze
Algemene Voorwaarden.
› Indien door middel van en/of in verband met een van de
voertuigen aan derden (lichamelijke en/of materiële en/of
morele en/of andere) schade wordt toegebracht, is de
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Huurder van rechtswege volledige vrijwaring verschuldigd
aan DirectLease tegen alle desbetreffende aanspraken (van
derden) voor zover deze niet door een verzekering zijn
gedekt.
› DirectLease is nooit aansprakelijk jegens de Huurder en/of
derden voor schade van welke aard ook, welke door middel
van en/of in verband met een van de voertuigen wordt
toegebracht aan de Huurder en/of aan derden, voor wie de
Huurder al dan niet aansprakelijk is.
› Tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen zijn autotelefoons, bagage, enz. … niet meeverzekerd en is autoaudioapparatuur voor ten hoogste 495,Euro meeverzekerd, met dien verstande dat tijdens de
looptijd van het Huurcontract schade aan
autoaudioapparatuur slechts eenmaal vergoed wordt en wel
op basis van de dagwaarde en op voorwaarde dat de
Huurder het aankoopbewijs overlegt. Voor autoaudioapparatuur die voorzien is van diefstalpreventie wordt enkel
dekking tegen diefstal verleend indien door de Huurder
aangetoond wordt dat ten tijde van de diefstal de
preventieve maatregelen getroffen waren.
› Ingeval van (poging tot) diefstal van (een deel van) het
voertuig, zelfs enkel van audioapparatuur, zal de Huurder
steeds klacht neerleggen bij de bevoegde autoriteiten en de
referenties daarvan (P.V. nummer) onmiddellijk mondeling/
telefonisch en uiterlijk binnen de 24 u. per aangetekend
schrijven overmaken aan DirectLease. Bij gebreke hieraan is
de Huurder alleen aansprakelijk voor alle schade.
Artikel 9. Betaling, nalatigheid en ontbinding van de
Overeenkomst
De Huurder zal het overeengekomen Huurtarief telkens voor de
eerste van de maand bij vooruitbetaling voldoen (het
maandelijks te betalen Huurtarief wordt hierna “de
Huurtermijnen” genoemd). Alle overige betalingen waartoe de
Huurder gehouden is t.a.v. DirectLease, zijn contant betaalbaar.
Bij niet (tijdige en/of volledige) betaling van eender welk aan
DirectLease verschuldigd bedrag is de Huurder van rechtswege
en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig
is, buiten een forfaitaire vergoeding van 10 % op de niet (tijdig
en/of volledig) betaalde bedragen met een minimum van 150,Euro, een conventionele intrest verschuldigd van 1 % per
maand op alle openstaande bedragen en dit tot algehele
betaling hiervan. DirectLease zal in dergelijk geval ook van
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
gerechtigd zijn op betaling door de Huurder van de gerechtsen andere inningskosten, waaronder onder meer begrepen de
kosten van de raadsman van DirectLease en de overige (buiten)
gerechtelijke kosten van DirectLease. De voorgaande
bepalingen van dit artikel zijn overeenkomstig toepasselijk op
DirectLease indien en voor zover er opzichtens haar een
contractuele fout wordt bewezen en zij een aangetekende
ingebrekestelling gedurende meer dan acht dagen zonder
nuttig gevolg laat. Indien – buiten opzet of grove fout van
DirectLease – de Huurder, om welke reden en/of door welke
oorzaak ook (daaronder begrepen gevallen van dwingende
overheidsmaatregelen), geen gebruik kan en/of mag maken
van een of meerdere voertuigen, geeft dit de Huurder nimmer
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het recht de naleving van zijn verplichtingen (bijv. betaling van
de Huurtermijnen) geheel of gedeeltelijk op te schorten of te
staken, ontbinding van het (de) betrokken Huurcontract(en) te
vragen of op enigerlei wijze jegens DirectLease aanspraak te
maken op (schade)vergoeding.
In alle gevallen waarin:
a. de Huurder in gebreke blijft met het betalen van een of meer
Huurtermijnen en/of kosten, schade, e.d. die op grond van de
Hoofdovereenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden)
aan de Huurder kunnen en worden doorberekend, en de
Huurder een desbetreffende ingebrekestelling meer dan acht
dagen zonder gunstig gevolg laat;
b. de Huurder enige uit hoofde van een Huurcontract, de
Hoofdovereenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) of
de toepasselijke wetten en reglementeringen op hem rustende
verplichting niet nakomt, en de Huurder een desbetreffende
ingebrekestelling meer dan acht dagen zonder gunstig gevolg
laat;
c. de Huurder uitstel van betaling of zijn faillissement
aangevraagd c.q. zijn faillissement door een derde wordt
aangevraagd, een minnelijk/gerechtelijk akkoord of collectieve
schuldbemiddeling aanbiedt, onder curatele wordt gesteld, of
op enige andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen
verliest;
d. de Huurder tot boedelafstand overgaat, deze
Koopovereenkomst en/of een Huurcontract overdraagt. België
verlaat of zich in het buitenland vestigt, in vereffening komt (te
verkeren) dan wel zijn bedrijf verkoopt, overdraagt of stillegt;
e . uitvoerend en/of bewarend beslag op het geheel of op een
gedeelte van zijn vermogen is of wordt gelegd, of indien een
bewarend beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval
van verbeurdverklaring van het geheel of een deel van het
vermogen van de Huurder;
f. een verzekering betreffende een bij de Huurder in gebruik zijn
voertuig door de verzekeringsmaatschappij om welke reden
ook wordt geschorst en/of opgezegd;
g. de Huurder een voertuig gebruikt en/of laat gebruiken voor
een ander doel dan waartoe dit voertuig bestemd is;
h. de verhaalsmogelijkheden van DirectLease met betrekking tot
de Huurder door omstandigheden in gevaar worden gebracht;
alsook
i. bij vordering van overheidswege betreffende een voertuig,
j. bij overlijden van de Huurder indien deze een natuurlijke
persoon is,
k. indien een voertuig verloren mocht gaan of zodanig worden
beschadigd dat het als een (economisch) totaal verlies moet
beschouwd worden, DirectLease - om welke reden en/of door
welke oorzaak ook - niet volledig zou vergoed worden door
een verzekering of de niet-toepassing van de dienst Provisie
Eigen Schade kan inroepen, is DirectLease van rechtswege
gerechtigd om, naar eigen keuze, de Hoofdovereenkomst en/of
(één, meerdere of alle van) de op grond hiervan afgesloten
Huurcontracten onmiddellijk te beëindigen in het nadeel van de
Huurder. Indien DirectLease van die mogelijkheid gebruik
maakt verliest de Huurder onmiddellijk het recht om het (de)
ter beschikking gestelde voertuig(en) te gebruiken en is
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DirectLease van rechtswege, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd om onmiddellijk:
1. het (de) voertuig(en) op kosten van de Huurder in te nemen
(waarbij onder meer de factuur van de te dien einde door
DirectLease aangestelde tussen persoon/bemiddelaar door
de Huurder terugbetaalbaar zal zijn) en
2. tot eindafrekening over te gaan en hiervan onmiddellijke
betaling te eisen.
In het kader van deze eindafrekening betreffende één,
meerdere of alle voertuigen is DirectLease van rechtswege
gerechtigd om - naast alle openstaande bedragen, verhogingen
en intresten - aanspraak te maken op een
verbrekingsvergoeding gelijk aan, voor elk voertuig, het
kapitaalsgedeelte (t.t.z. Huurtarief verminderd met de intresten
en de verzekeringspremies) van alle resterende Huurtermijnen
tot het einde van de contractuele Huurlooptijd vermeerderd
met de residuele waarde van het voertuig waarmee rekening
gehouden werd bij de bepaling van het Huurtarief, doch
verminderd met de dagwaarde van het betrokken voertuig op
het ogenblik van de effectieve inname (cfr. realisatiewaarde).
Als dagwaarde aanvaardt de Huurder nu reeds voor alsdan (het
gemiddelde van) de onderhandse bieding(en) op uitnodiging
van DirectLease gedaan door een of meerdere niet gelieerde
garagebedrijven binnen de twee weken na inname. Het
bovenstaande laat onverlet het recht van DirectLease op
volledige schadeloosstelling, waaronder begrepen alle kosten
van juridische en andere bijstand, zowel in als buiten rechte.
Artikel 10. Opzegging / niet-afname
Opzegging door de Huurder van een Huurcontract tijdens de
overeengekomen Huurlooptijd is niet mogelijk. De niet-afname
(annulatie) van een bestelde wagen voor de aanvang van de
Huurlooptijd dient steeds per aangetekend schrijven
meegedeeld/bevestigd te worden aan DirectLease.
Laatstgenoemde is dan van rechtswege gerechtigd om van de
Huurder volledige vergoeding te eisen van alle schade die zij,
rechtstreeks en/of onrechtstreeks, hierdoor zou lijden.
DirectLease zal hierbij, onverminderd haar recht een hogere
schade te bewijzen en te vorderen, aan de Huurder een
schadevergoeding van 400,-Euro (excl. BTW) mogen facturen
indien het Huurcontract 30 dagen voor de levering (cfr.
terbeschikkingstelling) van het voertuig wordt opgezegd en
650,-Euro (excl. BTW) indien het Huurcontract wordt opgezegd
30 dagen of minder dan de levering van het voertuig. De
betrokken leveringstermijn wordt bepaald door de
voertuigverkoper/leverancier. De voormelde forfaitaire
vergoedingen worden met de helft verminderd indien de
Huurder binnen de 30 dagen na opzegging een nieuw voertuig
bestelt bij DirectLease. De voormelde forfaitaire vergoedingen
staan los van de eventuele schadevergoedingen, kosten, e.d.
die door DirectLease zouden verschuldigd zijn aan de
voertuigverkoper/leverancier uit hoofde van dergelijke
opzegging en/of die door laatstgenoemde rechtstreeks zouden
gevorderd worden van de Huurder. DirectLease is van
rechtswege gerechtigd alle desbetreffende
schadevergoedingen, kosten, e.d. door te rekenen aan de
Huurder.
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Artikel 11. Tijdelijke en permanente vervangwagen
Bij herstellingen die niet binnen 1 x 24 uur kunnen worden
uitgevoerd - zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend
- zal DirectLease, voor zover het een personenauto betreft, de
betrokken personenauto gedurende de tijd dat deze niet ter
beschikking van de Huurder is op verzoek van de Huurder
vervangen c.q. doen vervangen door een andere auto naar
keuze van DirectLease. De kilometers gereden met deze
vervangauto worden beschouwd te zijn afgelegd met de
vervangen huurauto. De vergoeding die door de garage/dealer
in rekening wordt gebracht voor de vervangauto, komt echter
voor rekening van de Huurder indien het normale onderhoudsen/of herstellingswerkzaamheden betreft. De voormelde
voertuigen worden geleverd door de kortetermijn verhuurders
met wie DirectLease overeenkomsten heeft afgesloten en
worden beheerst (o.m. voor wat het gebruik, de bewaring, e.d.
… betreft) door de regels die de kortetermijn verhuurders
bepaald hebben. De Huurder zal aldus onderworpen zijn aan
deze huurvoorwaarden die de door DirectLease gekozen
kortetermijn verhuurder toepast (incl. tarieven). De Huurder
erkent en aanvaardt dat deze huurvoorwaarden mogen
gewijzigd worden en dat DirectLease het recht heeft afspraken
te maken met andere kortetermijn verhuurders. Indien een
voertuig (t.t.z. niet enkel een personenwagen) verloren mocht
gaan (bijv. ingevolge diefstal) of zodanig worden beschadigd
dat het als een (economisch) totaal verlies moet beschouwd
worden, is DirectLease van rechtswege gerechtigd om – naar
eigen keuze – hetzij het betrokken Huurcontract terstond te
beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding te
dien einde jegens de Huurder, hetzij het in het Huurcontract
genoemde voertuig voor de verdere duur van het contract
permanent te vervangen door een voertuig van een gelijk of
nagenoeg gelijk type met niet meer gereden kilometers dan
het te vervangen voertuig, waarbij deze vervanging voor de
Huurder geen kosten met zich mee zal brengen die verband
houden met de vervanging (in onderling overleg en met
toestemming van de Huurder kan DirectLease het voertuig
vervangen door een voertuig van een ander type, waarbij de
nieuwe Huurprijs overeengekomen zal worden tussen partijen).
Artikel 11 bis. DirectLease ASSISTANCE
De dienst DirectLease ASSISTANCE inzake de voertuigen wordt
verzekerd door een externe firma met wie DirectLease
overeenkomsten heeft afgesloten en wordt beheerst (o.m.
voor wat de voorwaarden en modaliteiten betreft) door de
regels die deze firma bepaald heeft. De Huurder is
onderworpen aan deze voorwaarden en modaliteiten die de
door DirectLease gekozen externe assistance-firma toepast
(incl. tarieven).
Artikel 12. Prijsniveau
Het overeengekomen Huurtarief is gebaseerd op het prijspeil
van de datum van ondertekening van het Huurcontract. De
verhoging van belastingen of andere door de overheid
opgelegde kosten, alsmede tussentijdse verhoging van de
verzekeringspremies en andere verzekeringskosten, mogen
door DirectLease worden doorberekend. Indien een
verzekeraar in verband met het schadeverloop en/of om welke
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andere reden dan ook de premie of het eigen risico verhoogt,
zal de verhoging vanaf de wijzigingsdatum voor rekening van
de Huurder zijn c.q. zal voor de Huurder de verhoging van het
eigen risico dienovereenkomstig gelden. Hetzelfde geldt in
voorkomend geval met betrekking tot de dienst Provisie Eigen
Schade. Indien DirectLease door de overheid wordt verplicht
technische wijzigingen aan het voertuig aan te brengen bijvoorbeeld: de katalysator dient te worden vervangen door
een katalysator die aan zwaardere eisen dient te voldoen - dan
is DirectLease bevoegd de aan het opvolgen van de
overheidsvoorschriften verbonden kosten door te rekenen aan
de Huurder middels aanpassing van het Huurtarief voor de
resterende duur van het Huurcontract.
Artikel 13. Teruggave aan het eind van de gebruiksperiode
Inlevering van een voertuig dient te geschieden op een door
DirectLease aan te geven adres. Een voertuig kan alleen
worden ingenomen wanneer inschrijvingsbewijs, officiële
nummerplaat, gelijkvormigheidattest, keuringsbewijs, groene
(verzekerings)kaart, alle originele sleutelsets,
onderhoudsboekje, wettelijke en conventionele accessoires
(o.m. deugdelijk reservewiel, gevarendriehoek, …) en de
eventueel resterende herstellings- en onderhoudbonnen,
brandstofkaart voor zover verstrekt, behorende bij het
betrokken voertuig gelijktijdig worden aangeboden. Zolang al
deze items niet mee met het voertuig aangeboden worden is
de inname niet afgerond. Bij vermissing en/of zoekraken van
één of meerdere van deze items worden de kosten en de
eventuele waardevermindering door experts vastgesteld en
door de Huurder aan DirectLease vergoed. Onverminderd de
overige bepalingen van de overeenkomst blijven de
Huurtermijnen tenminste verschuldigd tot en met de dag dat
de inname volledig is afgerond. Na inname van een voertuig,
om welke reden en/of op welke grond ook, zal een verrekening
plaatsvinden van meer of minder gereden kilometers indien er
voor zover ter zake door partijen prijsafspraken zijn gemaakt.
De Huurder is aansprakelijk voor alle schade die het voertuig
vertoont bij binnenlevering. Inzoverre de omniumverzekering
of de dienst Provisie Eigen Schade speelt, zal alleszins voor elk
vastgesteld schadegeval minstens een afzonderlijke vrijstelling
of forfaitaire bijdrage verschuldigd zijn door de Huurder. Voor
de bepaling van de staat van het voertuig en de eventuele
schade(s) op het einde van het huurcontract volgt DirectLease
de richtlijnen van Renta.
Artikel 14. Brandstofkosten en afrekening brandstofkosten
Indien de brandstofkosten begrepen zijn in het Huurtarief, dan
worden die berekend en aangerekend op basis van de kostprijs
op het ogenblik dat het Huurcontract aanvangt en het op dat
moment geschatte verbruik van het betrokken voertuig. Indien
de prijs van de brandstof wordt gewijzigd dan wel het werkelijk
verbruik niet in overeenstemming blijkt te zijn met het
geschatte verbruik, kan het Huurtarief door DirectLease worden
aangepast. Het verschil tussen de werkelijk door DirectLease
vastgestelde en de vooraf geschatte brandstofkosten, zal
tussen DirectLease en de Huurder maandelijks worden
verrekend. De administratie die DirectLease desaangaande
voert wordt door de Huurder bij/via de ondertekening van de
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Hoofdovereenkomst als bindend aanvaard. Alle kosten
gemaakt door en/of verbonden aan de tankkaarten zijn
uitsluitend ten laste van de Huurder. Het risico van het gebruik
en van het verlies, diefstal, openbaarmaking, … van de
tankkaart en/of de PIN-code en/of de afleveringsbonnen (ook
na de inlevering van het voertuig), is uitsluitend voor de
Huurder, die DirectLease desaangaande van rechtswege
volledig zal vrijwaren. Op het einde van het Huurcontract, om
welke reden en/of oorzaak ook, moeten alle betrokken
tankkaarten onmiddellijk tegen ontvangstbewijs in twee
stukken geknipt terugbezorgd worden aan DirectLease. De
eindafrekening inzake brandstof vermeldt voorts de aan
Huurder in rekening gebrachte en eventueel nog in rekening te
brengen kosten als bedoeld in de andere artikelen van deze
Algemene Voorwaarden (o.m. a posteriori-tankbeurten). Elk
verlies en/of diefstal van de tankkaart en/of de PIN-code moet
onmiddellijk mondeling/telefonisch gemeld en per fax en
aangetekend schrijven bevestigd worden aan DirectLease. In
geval van verlies of diefstal (incl. ingeval van achterlating in het
voertuig) is de Huurder aansprakelijk voor alle afnamen die
gebeurd zijn via de betrokken tankkaart tot drie dagen nadat
DirectLease per fax en aangetekend schrijven verwittigd werd
van de diefstal of van het verlies. Indien contractueel geen
tankkaart voorzien is, kan deze – zonder enige verplichting
voor DirectLease – schriftelijk aangevraagd worden. Indien de
Huurder niet al de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit
de Hoofdovereenkomst en/of een Huurcontract naleeft, is
DirectLease van rechtswege gerechtigd onmiddellijk de
tankkaart(en) te blokkeren.
Artikel 15. Juridische kosten, belasting
Alle kosten door DirectLease gemaakt ter bewaring van haar
rechten, zoals gerechtelijke en/of buitengerechtelijke
invorderingskosten, betreffende de Hoofdovereenkomst en/of
de op grond daarvan gesloten Huurcontracten, evenals alle
eventueel hierop vallende registratiekosten, zijn uitsluitend
voor rekening van de Huurder. Dit geldt ook voor alle
eventueel op het Huurcontract en/of het voertuig vallende
belastingen onder welke naam ook. Voor zover deze niet in het
Huurtarief zijn begrepen, zullen zij door Huurder op een door
DirectLease te bepalen wijze afzonderlijk worden voldaan.
Artikel 16. Domicilie
Voor alle aan hem te richten mededelingen doet de Huurder
keuze van woonplaats op zijn adres vermeld in de
Hoofdovereenkomst. De Huurder is verplicht eventuele
adreswijzigingen binnen de vijf dagen middels een
aangetekende brief aan DirectLease mee te delen.
Artikel 17. Toepasselijk recht & bevoegde jurisdicties
Op de Hoofdovereenkomst en op alle op grond daarvan
gesloten Huurcontracten is uitsluitend het Belgisch Recht
toepasselijk. De Vrederechter, Rechtbanken en het Hof van
Beroep van de zetel van DirectLease zijn alleen bevoegd om
uitspraak te doen in alle eventuele geschillen tussen Partijen
die betrekking hebben op en/of voortvloeien uit de
Hoofdovereenkomst en/of de op grond hiervan afgesloten
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Huurcontracten, waarbij uitsluitend de Belgische wetgeving zal
toegepast worden.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
Onverminderd hetgeen ter zake eventueel elders in deze
Algemene Voorwaarden is bepaald, wordt elke
aansprakelijkheid van DirectLease met betrekking tot de door
DirectLease in gebruik gegeven voertuigen, zowel voor wat
betreft directe als indirecte schade, uitdrukkelijk uitgesloten
behoudens voor zover het een zodanig geval van
aansprakelijkheid betreft dat uitsluiting rechtens ongeoorloofd
is. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid
van DirectLease steeds beperkt tot de boekwaarde van het
voertuig waarvan het gebruik op enigerlei wijze aanleiding
vormt voor aansprakelijkstelling. De medewerkers,
aangestelden en bestuurders van DirectLease zullen nimmer
door de Huurder en/of derden aansprakelijk (kunnen) worden
gehouden voor directe en/of indirecte schade die betrekking
heeft op en/of voortvloeit uit een door DirectLease in
gebruik gegeven voertuig, zelfs niet in gevallen waarin sprake
is van opzet of grove schuld. De Huurder is van rechtswege
verplicht DirectLease en haar medewerkers, aangestelden en
bestuurders volledig te vrijwaren ter zake elke schadeclaim van
derden jegens DirectLease en/of haar medewerkers en/of
aangestelden en/of bestuurders die, rechtstreeks en/of
onrechtstreeks, verband houdt met en/of voortvloeit uit het in
gebruik geven van enig voertuig door DirectLease. De Huurder
maakt zich sterk dat de bestuurder(s) al de voor hem (hen) uit
de Hoofdovereenkomst en/of de Huurcontracten
voortvloeiende verplichtingen stipt zal (zullen) naleven (zelfs
indien de bestuurder niet expliciet vermeld wordt in de
betrokken bepaling), en stelt zich – voor zoveel als nodig –
desaangaande hoofdelijk en ondeelbaar borg.
Artikel 19. Slotbepalingen
Indien en voor zover enige bepaling van de
Hoofdovereenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden)
en/of een Huurcontract nietig zou zijn en/of vernietigd zou
worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige
bepalingen of op de geldigheid van de Hoofdovereenkomst
(inclusief de Algemene Voorwaarden) en de Huurcontracten als
dusdanig. In dat geval zijn DirectLease en de Huurder
gehouden de ongeldige bepaling onmiddellijk te vervangen
door een andere bepaling die de intentie van de vervangen
bepaling zoveel als mogelijk benadert. In dergelijke gevallen is
de suppletieve wetgeving ter zake van toepassing. Alle
bedragen vermeldt in deze Hoofdovereenkomst (incl. de
Algemene Voorwaarden) zijn verbonden aan de index van de
kleinhandelsprijzen en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast
volgens de formule: nieuwe forfaitair bedrag = (bedrag x nieuw
indexcijfer): oud indexcijfer, waarbij het oud indexcijfer de
index van de kleinhandelsprijzen is van december 2001 en het
nieuw indexcijfer het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen van
de maand december die de aanpassing voorafgaat.

Paraaf Huurder:
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sales@directlease.be
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Overeenkomst van hoofdelijke
en ondeelbare borgstelling

Tussen :
Naam:
Adres:
Postcode plaats:
Land:

KvK/RPR:
Vertegenwoordigd door : _________________________________________________________
in zijn/haar functie van : __________________________________________________________
Hierna genoemd “de Borg“
en
DirectLease N.V., vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd
te B-2140 Antwerpen, Noordersingel 19, RPR Antwerpen 0866 670 452.
Hierna genoemd “DirectLease“

Werd het volgende overeengekomen:
Artikel 1
De Borg verbindt zich bij huidige Overeenkomst hoofdelijk en
ondeelbaar borg te staan voor alle verbintenissen/schulden - in
hoofdsom, interesten, schadevergoedingen, provisies en kosten
(zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) - die door:
Voorbeeld N.V.
Voorbeeldstraat 1
1234 VOORBEELDSTAD
RPR: 12345679
hierna te noemen “de Hoofdschuldenaar“,
rechtstreeks of onrechtstreeks werden aangegaan of in de toekomst
zullen worden aangegaan jegens DirectLease, onder meer via huurovereenkomsten afgesloten op grond van de Hoofdovereenkomst
“Huur op Lange Termijn” nr. 18.791 dd. 31 oktober 2014 tussen de
Hoofdschuldenaar en DirectLease.
Artikel 2
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De Borg verklaart dat hij/zij een rechtmatig belang heeft om zich
borg te stellen voor de Hoofdschuldenaar.
Artikel 3
De Borg verklaart bij huidige Overeenkomst afstand te doen van het
voorrecht van uitwinning, van het voordeel van art. 2037 B.W, van
haar bevrijding zo de betaling aan DirectLease door of voor de
Hoofdschuldenaar niet geldig zou zijn of indien het bedrag ervan
zou moeten worden teruggegeven, evenals van elke indeplaatsstelling in de rechten van DirectLease of elk verhaal tegen de
Hoofdschuldenaar zolang de hoofdschuld niet volledig vereffend is.
Artikel 4
De verbintenis van de Borg doet geen afbreuk aan en staat volledig
los van andere zakelijke of persoonlijke zekerheden die aan
DirectLease verleend zijn of zullen zijn hetzij door de Hoofdschuldenaar, hetzij door derden. DirectLease mag elke afschaffing,
vermindering of vermeerdering van die zakelijke of persoonlijke
zekerheden aanvaarden zonder verwittiging van de Borg wiens

verbintenis volledig van kracht blijft. De uitvoering/realisatie van
één van deze zekerheden door DirectLease heeft geen invloed op de
Borg die voor het integrale bedrag blijft instaan.
Artikel 5
De Borg kan geen schuldvernieuwing inroepen. DirectLease heeft
geen informatieverplichting jegens de Borg indien de huidige of
toekomstige verbintenissen van de Hoofdschuldenaar tegenover
DirectLease verhoogd of verlaagd worden of indien de aard,
modaliteiten, gebruiksvormen en zekerheden gewijzigd worden of
indien de Hoofdschuldenaar nieuwe verbintenissen aangaat jegens
DirectLease of indien de Hoofdschuldenaar in de toekomst zijn
juridische structuur zou wijzigen of indien de Hoofdschuldenaar op
enige wijze in gebreke zou blijven zijn verbintenissen/schulden na
te leven. Derhalve is onderhavige borgstelling het accessorium van
alle sommen die door de Hoofdschuldenaar verschuldigd zijn op het
ogenblik van de opvordering van de borgstelling voor zover deze
schuld voortvloeit uit een verbintenis opgenomen door de
schuldenaar tegenover DirectLease. DirectLease heeft ook geen
informatieverplichting jegens de Borg indien de Hoofdschuldenaar
op enige wijze in gebreke zou blijven zijn verbintenissen/schulden
na te leven.

Artikel 7
De Borg verklaart dat DirectLease te zijnen opzichte het bewijs van
zijn schuldvordering ten laste van de Hoofdschuldenaar op
voldoende wijze levert door een uittreksel uit de boeken van
DirectLease. In geen geval is DirectLease tot meer bewijs gehouden
jegens de Borg dan jegens de Hoofdschuldenaar.
Artikel 8
Registratiekosten en alle andere kosten waartoe huidige
Overeenkomst, haar overlegging in rechte of voor een openbaar
ambtenaar, haar uitvoering aanleiding zouden geven, zijn
uitsluitend ten laste van de Borg.
Artikel 9
Huidige Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle
geschillen waartoe huidige Overeenkomst aanleiding zouden
kunnen geven, zullen worden gebracht voor de bevoegde
rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DirectLease. De Borg
doet keuze van woonst op het in supra vermelde adres waar alle
akten geldig zullen worden betekend. DirectLease behoudt zich
evenwel het recht voor deze betekeningen te laten doen aan het
laatste adres waarvan zij vanwege de Borg mededeling heeft
gekregen per aangetekend schrijven.

Artikel 6
De Borg kan onderhavige borgstelling beëindigen voor wat betreft
de toekomstige verbintenissen van de Hoofdschuldenaar jegens
DirectLease, zo hij DirectLease hiervan per aangetekend schrijven 45
dagen vooraf verwittigt. Voornoemde opzeggingstermijn van 45
dagen begint te lopen vanaf de dag dat DirectLease de desbetreffende brief ontvangt. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de
Borg gebonden blijft voor alle verbintenissen van de Hoofdschuldenaar ontstaan voor de beëindiging van de borgstelling, inclusief
de betaling van bedragen die de Hoofdschuldenaar in de toekomst
nog moet betalen en die overeenstemmen met de verbintenissen
door de Hoofdschuldenaar aangegaan voor de beëindiging van de
borgstelling.

Opgemaakt te Antwerpen op 31 oktober 2014 in 3 exemplaren waarbij elke partij ertkent haar origineel ontvangen te hebben.
De Borg (1)

Directlease N.V.

Naam:

Handtekening:

Functie:

Handtekening:

Jean-Marc de Geus
Sales Manager Belgium

Firmastempel:
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Mandaat SEPA DIRECT DEBIT (Europese domiciliëring B2B)

Mandaat identificatie: BE49ZZZ0866670452
Mandaat referte: 18791
Beschrijving van onderliggend contract : facturen Directlease n.v.
Type betaling
Terugkerend (mag meerder malen gebruikt worden)
Eenmalig (mag slechts voor één betaling dienen)

Identificatie van de schuldenaar (in te vullen door de schuldenaar)

Naam :

Voorbeeld N.V.

Adres :

Voorbeeldstraat 1
1234 VOORBEELDSTAD

Rekeningnummer
IBAN
BIC code

Naam en functie ondertekenaar

Handtekening

datum en plaats van ondertekening

_________________________________________________________________________________________________________________
Door dit mandaatformulier te onderteken, geeft u toestemming (A) aan Directlease n.v. een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening te debiteren, en (B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overstemming met de opdracht van
Directlease n.v..
Dit mandaat is uitsluitend bedoeld voor betalingen tussen bedrijven. U hebt geen recht op terugbetaling nadat uw rekening is gedebiteerd,
maar u hebt tot de vervaldag het recht om uw bank te verzoeken de rekening niet te debiteren.
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