VERHUURVOORWAARDEN TrendRent

- Schade ontstaan buiten het dekkingsgebied. Het dekkingsgebied is Benelux, Duitsland en Frankrijk.

1. Verhuurvoorwaarden en Verhuurovereenkomst
Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de door “TrendRent” gedane aanbiedingen en alle
overeenkomsten waarbij TrendRent partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurder/bestuurder, afnemers en andere contracterende
partijen, verder te noemen “huurder/bestuurder”, zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de
huurder/bestuurder in door haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk verwezen. Op de
verhuurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing alle voorwaarden die vermeld zijn op de voorzijde
alsmede de verhuurvoorwaarden zoals vermeld op deze zijde van de verhuurovereenkomst. De huurder/
bestuurder aanvaardt deze verhuurvoorwaarden door ondertekening van de verhuurovereenkomst. De
verhuurvoorwaarden zijn tevens van toepassing bij verhuur van een vervangende aanhangwagen.

Behoudens dekkingsuitsluitingen is in geval van schade, ontstaan binnen België, een eigen risico
van e 175 van toepassing, tenzij het trekkende motorrijtuig een niet-Belgisch kenteken voert. Buiten
België en in geval van een trekkend voertuig met een niet-Belgisch kenteken geldt een eigen risico van
e 500. In geval van een verhuring met originele papieren zal het eigen risico e 500 bedragen. Schade
zal zoveel mogelijk met de borg verrekend worden; indien de schade hoger is dan de borg, volgt een
aanvullende schadenota.

2. Huurprijs
2.1 De verhuurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals in de
verhuurovereenkomst staat vermeld, waarop deze verhuurvoorwaarden van toepassing zijn.
2.2 De huurder/bestuurder is aan TrendRent de volgende bedragen verschuldigd:
a. het tarief overeenkomstig de tarieflijst van TrendRent zoals deze zijn op het moment van het aangaan
van deze verhuurovereenkomst
b. de verschuldigde waarborgsom, welke de huurder/bestuurder retour ontvangt wanneer de gehuurde
aanhangwagen zonder gebreken wordt geretourneerd.
c. alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten welke TrendRent maakt of genoodzaakt is te
maken teneinde haar rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, te waarborgen, zijn voor rekening
van de huurder/bestuurder
d. de buitengerechtelijke kosten worden geacht te belopen 15% van de vordering met dien verstande
dat de buitengerechtelijke kosten tenminste e 40 zullen bedragen
e. indien betaling niet vóór of op de vervaldag heeft plaatsgevonden is de huurder/bestuurder een
interest van 1% per maand verschuldigd, zonder aanmaning van rechtswege.
f. alle door de overheid opgelegde toeslagen of andere verplichtingen, met name daaronder begrepen
de verschuldigde omzetbelasting in verband met het aangaan van deze verhuurovereenkomst.
3. Aflevering en teruggave
3.1 De huurder/bestuurder erkent de aanhangwagen met toebehoren, zoals omschreven in deze
verhuurovereenkomst, in algehele goede staat en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.
De huurder/bestuurder erkent tevens de aanhangwagen met toebehoren te behandelen en te bewaren
als een goed huisvader. De huurder/bestuurder verbindt zich de aanhangwagen met toebehoren in
dezelfde goede conditie aan TrendRent terug te bezorgen uiterlijk op de datum en plaats die in de
verhuurovereenkomst zijn vermeld, tezamen met alle documenten, tenzij voordien door de huurder/
bestuurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging aan de huurder/
bestuurder door TrendRent is toegestaan. De eventueel verlengde huurtermijn blijft onvoorwaardelijk
aan deze verhuurovereenkomst verbonden.

- Rijbewijs C: voertuig met een MTM* > 3,5 T met aanhangwagen ≤ 0,75 T MTM*

3.2 Bij aflevering van de aanhangwagen zal een verhuurovereenkomst in drievoud worden ingevuld en
ondertekend door en of namens de huurder/bestuurder.
3.3 Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in deze verhuurovereenkomst vermelde
met eventuele verlengde termijn bij TrendRent is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen, waar tegenover de huurder/bestuurder verplicht is de
gehuurde aanhangwagen aan TrendRent terug te geven en ter uitvoering daarvan aan personeel van
TrendRent de mogelijkheid daartoe te bieden, waarbij de huur automatisch doorgaat onder dezelfde
bepalingen en bedingen, onverminderd de eventueel door TrendRent verder te lijden schade en de te
maken kosten, tenzij de huurder/bestuurder aan kan tonen dat overschrijding van de huurtermijn een
gevolg is van een technisch mankement aan de aanhangwagen dat reeds in aanleg aanwezig was bij
het aangaan van deze verhuurovereenkomst.
3.4 Alle schulden van de huurder/bestuurder worden beschouwd als breng schulden. Tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden bij uitlevering van de
aanhangwagen. Een reserveringsvergoeding kan worden verlangd voor het moment van uitlevering van
de aanhangwagen aan de huurder/bestuurder. De borg zoals vermeld in deze verhuurovereenkomst
moet te allen tijde vooraf betaald zijn bij uitlevering van de aanhangwagen.
3.5 De huurder/bestuurder erkent bij het aangaan van de verhuurovereenkomst aan TrendRent de
juistheid te hebben meegedeeld van het gebruik waarvoor de gehuurde aanhangwagen moet dienen.
3.6 TrendRent is te allen tijde gerechtigd de verhuurovereenkomst terstond zonder ingebrekestelling te
beëindigen indien de huurder/bestuurder in zijn aanvraag tot het aangaan van de overeenkomst enige
onjuiste of valse opgave heeft gedaan.
4. Gebruik van de aanhangwagen
4.1 De huurder/bestuurder staat er voor in dat de gehuurde aanhangwagen zorgvuldig en
overeenkomstig zijn bestemming en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen
worden gebruikt. De huurder/bestuurder verplicht zich de aanhangwagen uitsluitend zelf te gebruiken
dan wel door personen die krachtens een arbeidsovereenkomst voor de huurder/bestuurder werkzaam
zijn. De huurder/bestuurder en genoemde personen dienen in het bezit te zijn van een geldig voor die
voertuigcombinatie wettelijk voorgeschreven rijbewijs.
4.2 Het doorverhuren van de aanhangwagen is verboden, zonder schriftelijke toestemming van
TrendRent. Zonder schriftelijke toestemming van TrendRent mag de aanhangwagen niet naar het
buitenland worden gebracht.
4.3 Het is de huurder/bestuurder verboden om de door of vanwege TrendRent aan of in de gehuurde
aanhangwagen aangebrachte zegels te verbreken of in of aan de aanhangwagen veranderingen aan
te brengen en/of aan de aanhangwagen enige reparatie te verrichten dan wel door derden te doen
verrichten tenzij, TrendRent daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
4.4 De huurder/bestuurder verplicht zich, door ondertekening van deze overeenkomst, te houden aan
de voorgeschreven maximale veilige snelheid van 80 km/uur, ook indien volgens de regelgeving in het
verkeer een hogere snelheid is toegestaan. Schade als gevolg van te hard rijden, komt te allen tijde
volledig voor rekening van de huurder/bestuurder.
5. Onderhoud voor rekening van huurder/bestuurder
Voor rekening van de huurder/bestuurder komen de volgende kosten;
a. wassen en schoonmaken van de aanhangwagen indien dit naar de mening van TrendRent
noodzakelijk is
b. reparatie aan en vervanging van banden anders dan ten gevolge van normale slijtage
c. alle werkzaamheden die ten gevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal, brand etc. moeten worden
uitgevoerd, tenzij de kosten hiervan onder de van toepassing zijnde schadedekkingsregeling (art.
6) vallen.
d. Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik van de aanhangwagen, zoals
genoemd art. 6.
6. Verzekering
De huurder/bestuurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke B.A. verzekering van het voertuig
waarmee de huurder/bestuurder de aanhangwagen voortbeweegt, alsmede een deugdelijke B.A.
verzekering voor het trekken van een aanhangwagen > 0,75 MTM.
Deze overeenkomst vrijwaart de huurder/bestuurder behoudens een eigen risico voor alle schade aan
de gehuurde aanhangwagen met uitzondering van:
- schade in verband met vernietiging, vermissing, verlies of diefstal van de originele papieren
- schade ten gevolge van brand,
- schade ten gevolge van inbraak / diefstal,
- schade ten gevolge van een ongeval door ondeskundig gebruik van de aangegeven lengte/hoogte/
breedte van de gehuurde aanhangwagen,
- schade ten gevolge van ondeskundig gebruik, daaronder mede begrepen te hard rijden (harder
dan de geadviseerde 80 km/uur), rijden onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen,
overbelasting, foutief beladen, gebruik van een te licht trekkend voertuig, het niet in bezit zijn van een
voor die voertuigcombinatie wettelijk voorgeschreven en geldig rijbewijs, deelname aan wedstrijden of
behendigheidsritten of gebruik, anders dan waarvoor een aanhanger bestemd is.
- schade ten gevolge van het niet, niet juist of onvolledig invullen of niet aanleveren van een Europees
aanrijdingsformulier bij een ongeval.
- Schade ontstaan terwijl de aanhangwagen zonder schriftelijke toestemming daartoe door de huurder/
bestuurder doorverhuurd of anderszins ter beschikking is gesteld aan of gebruikt wordt door een
derde, niet zijnde de huurder/bestuurder

7. Geldig rijbewijs
De huurder/bestuurder dient in bezit te zijn van een geldig voor die voertuigcombinatie wettelijk
voorgeschreven rijbewijs, dat wil zeggen:
- Rijbewijs B: voertuig met een MTM* ≤ 3,5 T met aanhangwagen ≤ 0,75 T MTM*
- Rijbewijs D: voertuig voor meer dan 9 personen met een aanhangwagen ≤ 0,75 T MTM*
- Rijbewijs E: voertuig uit categorie B,C of D met aanhangwagen > 0,75 T MTM*

* MTM = Maximaal Toegelaten Massa
Bovenstaand overzicht is indicatief; voor de actuele eisen verwijzen wij naar de toepasselijke wetgeving.
8. Melding van schade, ongeval en/of diefstal
8.1 Schade aan of veroorzaakt door de aanhangwagen, alsmede diefstal van de aanhangwagen
dient tijdens de huurperiode onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien, door de huurder/
bestuurder gemeld te worden aan TrendRent. Het is de huurder/bestuurder verboden zelfstandig
aanspraken van derden te erkennen. De gegevens van de tegenpartij(en) en getuigen dienen door de
huurder/bestuurder zoveel mogelijk te worden genoteerd en tezamen met een volledig ingevuld en
ondertekend Europees aanrijdingsformulier en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking
hebben aan TrendRent ter beschikking te worden gesteld. De huurder/bestuurder is verplicht alle
medewerking te verlenen aan TrendRent voor het onderzoek en mogelijke juridische procedures als
gevolg van het ongeval. De huurder/bestuurder is verplicht de door TrendRent te geven instructies op te
volgen. Bij het in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving aan TrendRent en bij het niet opvolgen
van deze instructies zal de huurder/bestuurder aansprakelijk zijn voor alle schade die TrendRent
hierdoor mocht lijden.
8.2 Huurder/bestuurder is te allen tijde aansprakelijk voor diefstal tijdens de huurperiode alsmede bij
mondelinge of schriftelijke verlenging van deze huurperiode voor de volle schade welke TrendRent
ten gevolge van deze diefstal zal oplopen. Huurder/bestuurder zal ervoor zorg dragen dat hij de
gehuurde aanhangwagen te allen tijde op een goed afgesloten terrein of parking met de nodige sloten
en kettingen zal veilig stellen. Huurder/bestuurder zal op eerste verzoek van TrendRent deze volledig
schadeloos stellen voor deze gevolgen van diefstal. In geval van diefstal is huurder/bestuurder verplicht
aangifte bij de politie te doen en het proces-verbaal van aangifte aan TrendRent te overhandigen.
8.3 Indien naar aanleiding van schade aan de gehuurde aanhangwagen, de huurder/bestuurder of
TrendRent een expertise aan de aanhangwagen noodzakelijk achten, is de huurder/bestuurder verplicht
de beschadigde aanhangwagen zo spoedig als mogelijk en na eerste verzoek van TrendRent af te
leveren aan TrendRent en is gehouden de expertise te laten plaatsvinden bij de technische dienst
van TrendRent. Voor elke dag vertraging dat de aanhangwagen niet vrijwillig wordt afgestaan aan
TrendRent, wordt het op de overeenkomst betrekking hebbende 24-uurstarief doorberekend aan de
huurder/bestuurder.
9. Aansprakelijkheid
9.1 TrendRent garandeert dat de aanhangwagen voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
9.2 Indien de aanhangwagen niet aan het gestelde van art. 9.1 voldoet, zal TrendRent deze binnen
redelijke termijn na retournering ervan met opgave van de klacht, naar keuze van TrendRent vervangen
of kosteloos herstellen. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid van TrendRent is, behoudens ingeval
van letselschade of van schade die het directe gevolg is van opzet of grove schuld van TrendRent,
uitgesloten. TrendRent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade , zoals bijv. gevolgschade, hoe ook
genaamd. De huurder/bestuurder zal TrendRent vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade
in verband met de aanhangwagen. In ieder geval zal de wettelijke aansprakelijkheid van TrendRent
beperkt zijn tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd of redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
9.3 Op de huurder/bestuurder rust de plicht om al die maatregelen te nemen die de schade (hadden)
kunnen voorkomen of beperken.
9.4 De huurder/bestuurder is aansprakelijk voor alle schade, al dan niet de schuld van de huurder/
bestuurder, voor zover niet door de geldende schadedekkingsregeling wordt gedekt. Voorts is de
huurder/bestuurder aansprakelijk voor alle tegen TrendRent ingestelde vorderingen ex. Art. 1382
van het Burgerlijk Wetboek, voor alle kosten, vergoedingen schadeloosstellingen en boetes die aan
TrendRent worden opgelegd, ten tijde van de looptijd van verhuurovereenkomst door bestuurders van
de gehuurde aanhangwagen gepleegde strafbare feiten, volgens het Koninklijk Besluit (KB) van
1 december 1975 en het KB van 16 maart 1968.
9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen leveringstermijnen als indicatief beschouwd worden.
TrendRent zal eerst na ingebrekestelling, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming wordt
gegund, in verzuim kunnen zijn. TrendRent houdt zich daarbij het recht voor om een alternatief te
leveren, geschikt voor dezelfde doeleinden met minimaal hetzelfde vermogen. Indien TrendRent
toerekenbaar in verzuim is, is zij gehouden tot een forfaitaire schadeloosstelling van de huurder/
bestuurder. Deze forfaitaire schadeloosstelling bestaat hieruit dat de door TrendRent te vergoeden
schade maximaal de huurprijs van de afgesproken huurperiode, met een minimum van 1 (één) Euro
en een maximum van 100 (honderd) Euro, bedraagt.
10. Ontbinding van de verhuurovereenkomst
TrendRent is gerechtigd de overeenkomst en alle andere tussen partijen lopende verhuurovereenkomsten, zonder enige nadere ingebrekestelling respectievelijk rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
althans ontbonden te verklaren en zich weer in het bezit van de aanhangwagen te stellen, indien
tijdens de looptijd van de verhuurovereenkomst blijkt dat de huurder/bestuurder de verplichtingen
van de verhuurovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt of wanneer er zich tussentijds
omstandigheden voordoen waarvan TrendRent bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Zulke
omstandigheden doen zich in ieder geval voor in de volgende situaties (niet limitatieve opsomming):,
bij overlijden van de huurder/bestuurder; in geval van surséance van betaling; faillissement; stillegging
of liquidatie van het bedrijf van de huurder/bestuurder; indien de huurder/bestuurder een consument
is, bij ondercuratelestelling; bij vestiging in het buitenland van de huurder/bestuurder en bij vordering
van overheidswege van de desbetreffende TrendRent aanhangwagen dan wel bij beslag op deze
aanhangwagen. De huurder/bestuurder machtigt bij deze TrendRent of de door haar aangewezen
personen de aanhangwagen te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van
de aanhangwagen met toebehoren te stellen. In het geval dat de aanhangwagen inclusief toebehoren
door TrendRent is teruggehaald, behoudt zij zich alle rechten voor om de terzake gemaakte kosten of
door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder/bestuurder te verhalen.
11. Algemene bepalingen
11.1 De huurder/bestuurder is verplicht naam- en/of adreswijzigingen binnen 3 dagen nadat zij zich
hebben voorgedaan,schriftelijk bij aangetekende brief aan TrendRent mee te delen.
11.2 Indien de verhuurovereenkomst met meer dan één persoon wordt gesloten, zijn alle
ondertekenaars hoofdelijk jegens TrendRent aansprakelijk.
11.3 TrendRent is te allen tijde gerechtigd de verhuurde aanhangwagen blijvend te vervangen door
een aanhangwagen van hetzelfde type. Bij vervanging van de verhuurde aanhangwagen blijven deze
bepalingen onverminderd van kracht.
11.4 Indien enig beding uit deze voorwaarde niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige
voorwaarden van deze overeenkomst niet aan. In zodanig geval zal het desbetreffende beding geacht
worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat lijdt.
11.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit deze
overeenkomst zullen, indien zij tot de competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht
worden door de rechtbank te Brussel of deze te Oudenaarde.
11.6 Indien de persoon, die deze verhuurovereenkomst heeft ondertekend, de rekening van de
ingevolge deze overeenkomst door de huurder/bestuurder aan TrendRent verschuldigde bedragen
verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens ingebreke blijft te betalen,
zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van TrendRent in zijn geheel betalen.
11.7 TrendRent is te allen tijde gerechtigde om haar rechten, voortvloeiend uit deze overeenkomst,
over te dragen aan één of meerdere derden. Huurder/bestuurder verklaart kennis te hebben genomen
van bovenstaande verhuurvoorwaarden en gaat akkoord met de inhoud.
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