HUUROVEREENKOMST

Tussen Oxfam Wereldwinkel Wondelgem vzw, Vierweegsestraat 24 – 9032 Wondelgem, hierbij
vertegenwoordigd door Frank Geers en hierna de verhuurder genoemd;
en

__________________________________________________________,

hierna de huurder genoemd, werd volgende overeenkomst gesloten.
1) Het gebruik door de huurder van een bestelwagen merk Peugeot Boxer met nummerplaat 1-SED-328
voor de periode van ___/___/______ tot en met ___/___/______.
Laadruimte = 6,8 m3 (lengte 240 cm – breedte 140 cm tot 1 80cm – hoogte 158 cm). Het nuttig
laadvermogen van het voertuig van 1 ton mag niet overschreden worden. De maximale hoogte van de
bestelwagen is 215 cm. Brandstof is DIESEL en de milieuklasse = EURO 3.
2) De huurder betaalt hiervoor een bedrag van € 0,85 per km (inclusief brandstof en BTW) met een
minimumbedrag van € 10,00. De huurder noteert bij aanvang en bij einde van de huurperiode de
kilometerstand in het logboek (aanwezig in de bestelwagen).
3) De huurder betaalt voor aanvang van de huurperiode aan de verhuurder een waarborg van € 150,00 op
rekening BE95 9793 3043 5858 van Oxfam Wereldwinkel Wondelgem, welke zal verrekend worden
met het verschuldigd bedrag na afloop van de huurperiode.
4) Dient de huurder tijdens het gebruik te tanken (diesel), dan wordt deze kost verrekend bij het eind van
de huurperiode mits voorlegging van een kasticket.
5) De huurder aanvaardt de staat van de bestelwagen bij aanvang van de huurperiode en brengt deze in
dezelfde staat terug op het einde van de huurperiode. De reeds aanwezige schade aan het voertuig staat
beschreven in het schaderapport aanwezig in de bestelwagen (logboek). Alle schade toegebracht aan de
bestelwagen of aan derden tijdens de huurperiode zijn ten laste van de huurder. Eventuele
verkeersovertredingen tijdens de huurperiode zijn eveneens ten laste van de huurder. Indien de
bestelwagen wordt teruggebracht in vuile staat zal een extra kost worden aangerekend.
6) De verhuurder heeft voor de bestelwagen een autoverzekering met burgerlijke aansprakelijkheid
afgesloten, de inschrijvingstaks en autobelasting vereffend en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse
technische controle van het voertuig.
7) Het voertuig zal tijdens de huurperiode enkel bestuurd worden door :
naam : ________________________________________________
adres : ________________________________________________
woonplaats : ___________________________________________
geboortedatum en plaats : _________________________________
rijbewijs : B – C – D (schrappen wat niet past)
afgeleverd op ____/___/_____ te ____________
nummer: _______________________________
telefoonnummer: ___________________________
8) In geval van pech, kan je beroep doen op de VAB pechdienst (documenten zitten in het
handschoenenkastje)
9) De bestelwagen is af te halen op volgende adres: Geers Frank, Broekstraat 43 – 9030 Mariakerke

Telefoonnummer bij eventuele problemen: 0497/523 528.
Opgemaakt in Wondelgem op ___/___/____.

Voorschot gestort op ____/____/_____

De verhuurder, vzw OWW Wondelgem

De huurder,
(handtekening + “gelezen en goedgekeurd”)

