VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DIENST PROVISIE EIGEN SCHADE, BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID; RECHTSBIJSTAND EN ASSISTANCE
De Verhuurder regelt de verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand) en het
risicobehoud (Dienst Provisie Eigen Schade/Provisie Schadebeheer) betreffende het door de
Huurder gehuurde voertuig. Verder voorziet de Verhuurder in een pechverhelpingsdienst
(Assistance). De voorwaarden die op voormelde diensten van toepassing zijn en gelden voor de
Huurder en het gehuurde voertuig zijn opgenomen in dit document.
In deze voorwaarden staan bepalingen die van toepassing zijn tussen Huurder en Verhuurder,
maar ook tussen de Verhuurder en de Verzekeraar, voorbeeld m.b.t. premiebetaling. Deze
bepalingen gelden niet voor de Huurder.

I.

DIENST PROVISIE EIGEN SCHADE

Afdeling 1. Ongeval, brand, diefstal, vandalisme of glasbraak
Artikel 1.1. Melding van schade/diefstal
1.1.1. In geval van schade aan het voertuig, schade veroorzaakt door het voertuig of diefstal van
het voertuig, dient de Huurder de Verhuurder binnen de 24 uur na de vaststelling van schade of de
diefstal hiervan in kennis stellen, middels het daarvoor bestemde ongevalsformulier. De Huurder
verbindt er zich toe de feitelijke toedracht alsook de omstandigheden waarin de schade/diefstal
zich heeft voorgedaan volledig en waarheidsgetrouw mee te delen aan de Verhuurder. De Huurder
zal ook dadelijk alle nodige of nuttige bewijselementen en inlichtingen verzamelen, zoals
vaststellingen door de bevoegde overheid, getuigenverklaringen, attesten, foto’s, enz.
Artikel 1.2. Vaststelling van schade/diefstal
1.2.1. Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht of derden zijn betrokken, verbindt
de Huurder zich ertoe om ervoor te zorgen dat een door de daartoe bevoegde autoriteiten procesverbaal wordt opgemaakt en dat alle in de verzekeringsvoorwaarden genoemde maatregelen
worden getroffen. De referenties van het opgestelde proces-verbaal worden door de Huurder aan
de Verhuurder meegedeeld.
1.2.2. In geval van (poging tot) diefstal van het voertuig of onderdelen ervan, verbindt de Huurder
zich ertoe om onmiddellijk klacht neer te leggen bij de bevoegde autoriteiten en de referenties
daarvan (P.V. nummer) onmiddellijk schriftelijk aan de Verhuurder mee te delen.
1.2.3. De Huurder verbindt er zich toe alle instructies van de Verhuurder betreffende
schadeopneming en herstelling van de schade op te volgen, alsook zijn volledige en prompte
medewerking te verlenen aan de vaststelling en afhandeling van de schade, vaststelling van de
aansprakelijkheden en desgevallend aan het uitoefenen van verhaal op de aansprakelijke derde. De
Huurder zal de Verhuurder ook onmiddellijk inlichten over alle gerechtelijke procedures met
betrekking tot een schadegeval of diefstal en de Verhuurder een kopie bezorgen van alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke akten dienaangaande.
1.2.4. De Huurder dient zich te onthouden van iedere handeling waardoor de tegensprekelijke
vaststelling van de schade aan het voertuig bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt. De Huurder
zal zich eveneens onthouden van iedere handeling waardoor de terugvordering van de door de
Verhuurder geleden schade ten aanzien van de aansprakelijke derde bemoeilijkt of onmogelijk
gemaakt wordt. Het is de Huurder onder geen enkel beding toegestaan om zijn aansprakelijkheid
voor de schade op welke wijze dan ook te erkennen noch om een minnelijke schikking voor te
stellen of te beloven.

1

1.2.5. Indien de Huurder voorgaande bepalingen schendt zal hij aansprakelijk zijn voor de schade
die daarvan het gevolg is. Alle kosten of schade die voortvloeit uit een laattijdige of onvolledige
melding aan de Verhuurder, dan wel het niet juist opvolgen van de instructies van de Verhuurder
valt ten laste van de Huurder.
Artikel 1.3. Herstelling van schade
1.3.1. De Verhuurder, eventueel bijgestaan door een door haar gemandateerde deskundige, zal
autonoom beslissen of een voertuig naar aanleiding van een schadegeval al dan niet hersteld dient
te worden. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om geen herstelling te laten plaatsvinden
indien het voertuig technisch niet meer kan hersteld worden of indien de kosten voor herstelling
niet in verhouding staan tot de nog openstaande boekwaarde en/of de resterende looptijd van de
huur. Indien de Verhuurder beslist om het voertuig te laten herstellen, heeft de Huurder niet het
recht om deze beslissing te betwisten. Indien de Verhuurder daarentegen beslist om het voertuig
niet te laten herstellen en indien de Huurder grondige redenen meent te hebben om deze beslissing
van de Verhuurder te betwisten, dient hij binnen de 5 werkdagen op zijn kosten een deskundige
aan te stellen met als opdracht om binnen de 10 werkdagen te bepalen of het voertuig hersteld kan
worden en zo ja, te bepalen of de herstellingskosten al dan niet hoger liggen dan de boekwaarde
van het voertuig op het ogenblik van het schadegeval, verminderd met de wrakwaarde. Indien de
Huurder niet binnen de 5 werkdagen een eigen deskundige heeft aangesteld, wordt hij geacht de
conclusie van de Verhuurder als bindend en onherroepelijk te aanvaarden. Beide Partijen verbinden
zich ertoe om in geval van eensluidende conclusies, deze als bindend en als onherroepelijk te
aanvaarden. In geval van tegenstrijdige conclusies zullen beide deskundigen een derde deskundige
aanstellen die binnen een nieuwe termijn van 10 werkdagen een voor alle Partijen bindende
uitspraak zal doen. De kosten en honoraria van deze laatste deskundige komen ten laste van de
Partij die in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 1.4. Totaalverlies van het voertuig
1.4.1. Wanneer het voertuig definitief en totaal verloren is gegaan ten gevolge van ongeval, brand
of diefstal zal het Huurcontract een einde nemen beëindigd worden volgens de bepalingen
opgenomen in de Algemene Voorwaarden betreffende operationele leasing/huur op lange termijn.
In ieder geval is de Verhuurder bij beëindiging van het Huurcontract in de zin van dit artikel niet
gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Huurder.

Afdeling 2. Tenlasteneming van herstellingen te wijten ongeval, brand, diefstal, vandalisme of
glasbraak – Dienst Provisie Eigen Schade/Provisie Schadebeheer met eigen bijdrage.
Artikel. 2.1. Toepassing Dienst Provisie Eigen Schade / Provisie Schadebeheer met eigen bijdrage
2.1.1. Indien de ‘Dienst Provisie Eigen Schade’/ ‘Provisie Schadebeheer met eigen bijdrage’
inbegrepen is in de Huurprijs zoals bepaald in de Offerte, de Opdracht of de Contractbevestiging,
dan zal de Verhuurder in overeenstemming met en binnen de grenzen van navolgende bepalingen
de takelkosten, de kosten van herstellingen en vervanging van onderdelen te wijten aan ongeval,
brand, diefstal, vandalisme of glasbraak ten laste nemen.
2.1.2. In dit geval komen Partijen in het Huurcontract aldus overeen dat de contractueel verplichte
verzekering Full Omnium voor het betrokken voertuig vervangen wordt door de dienst ‘Provisie
Eigen schade’/‘Provisie Schadebeheer met eigen bijdrage’, verzorgd door de Verhuurder. De
Verhuurder neemt het beheer op zich van de schadegevallen en verliezen die conform deze
voorwaarden onder deze dienst vallen. De Dienst Provisie Eigen Schade/ ‘Provisie Schadebeheer
met eigen bijdrage’ in hierbij in de Huurprijs begrepen.
Artikel. 2.2. Definities

2.2.1. De tussenkomst van de Verhuurder is beperkt tot schade te wijten aan ongeval, brand,
diefstal, vandalisme of glasbraak, waarbij deze begrippen als volgt gedefinieerd worden:
A. Ongeval: omslaan van het voertuig, botsing van het voertuig met een persoon of met een
ander voertuig, contact van het voertuig met ieder ander voorwerp, contact op de openbare weg
van het voertuig met wild of andere loslopende dieren voor zover de schade onmiddellijk bij de
botsing zelf is ontstaan; actie van natuurkrachten zoals hagel en storm. Uitgesloten is evenwel
contact van het voertuig met de lading gedurende het vervoer of tijdens het laden of lossen van
het voertuig.
B. Brand: - vuur of ontploffing; - blikseminslag, steekvlammen, kortsluiting, smeltschade aan de
elektrische bedrading, zelfontbranding; - kosten door of van het blussen.
C. Vandalisme: vandalisme gepleegd door derden, met uitzondering van de Huurder, zijn
aangestelde(n), familieleden, personen waarvoor de Huurder verantwoordelijk is en de door hen
toegelaten bestuurder(s) van het voertuig. De Huurder moet het vandalisme bewijzen en draagt
de kosten dienaangaande. Vluchtmisdrijf of alle niet moedwillige aangebrachte schade worden
niet aanzien als vandalisme. De Verhuurder behoudt zich het recht een expert te gelasten in
geval zij voorbehoud maakt bij dit vandalisme.
D. Glasbreuk: de breuk van de voor-, zij- en achterruiten door de impact met een voorwerp
vreemd aan het voertuig. Gebroken of beschadigde spiegels en lampen worden niet aanzien als
glasbreuk.
E. Diefstal: ontvreemding van het voertuig door een derde, waarbij de Huurder alle sleutels en
alarmbedieningen van het voertuig kan voorleggen aan de Verhuurder.
Artikel 2.3. Tenlasteneming van herstellingskosten door de Verhuurder
2.3.1. Herstellingen dienen altijd uitgevoerd te worden door een door de Verhuurder erkend of
aangewezen dienstverlener. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om herstellingsfacturen te
weigeren of ze aan de Huurder door te rekenen indien deze afkomstig zijn van een niet door de
Verhuurder erkend of aangewezen dienstverlener.
2.3.2. Herstellingen mogen slechts uitgevoerd worden na uitdrukkelijke toestemming van de
Verhuurder. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om herstellingsfacturen te weigeren of ze
aan de Huurder door te rekenen indien de facturen betrekking hebben op herstellingen die niet
met uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder werden uitgevoerd.
2.3.3. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de herstellingswerken door de
Verhuurder worden verricht. Voor zover nodig draagt de Verhuurder middels deze Voorwaarden
haar rechten die zij dienaangaande heeft op de dienstverlener over op de Huurder, met dien
verstande dat dit geen afbreuk doet aan de eigen rechten van de Verhuurder welke in ieder geval
behouden blijven.
2.3.4. De werkzaamheden uitgevoerd in het buitenland zullen door de Verhuurder op basis van het
in België van kracht zijnde tarief terugbetaald worden, mits voorlegging van een aan haar
geadresseerde factuur, onverminderd toepassing van de vorige artikelen.
2.3.5. De tussenkomst van de Verhuurder voor takelkosten is beperkt tot 500 euro. De Verhuurder
neemt nooit onkosten ten laste zoals telefoonrekeningen, hotelkosten, taxikosten, boetes en
vergoedingen wegens werkverlet.
2.3.6. De bovenbeschreven tenlasteneming impliceert geenszins dat de Huurder de Verhuurder
aansprakelijk zou kunnen stellen voor beschadiging aan het voertuig of diefstal van het voertuig.
Artikel 2.4. Eigen bijdrage in de schadelast

2.4.1. In alle gevallen van schade aan het voertuig te wijten aan ongeval, brand, diefstal, vandalisme
of glasbraak zal de Huurder een eigen bijdrage in de schadelast dragen. De eigen bijdrage in de
schadelast is door de Huurder verschuldigd per schadegeval/impact en onafhankelijk of de
Verhuurder al dan niet besluit de schade te laten herstellen.
Behalve indien anders bepaald in de Offerte, de Opdracht of de Contractbevestiging zal de bijdrage
in de schadelast worden bepaald als volgt:
-

-

-

-

-

Bij schade aan het voertuig door ongeval neemt de Huurder 2,5% van de bruto
cataloguswaarde incl. opties en accessoires van het betrokken voertuig op het ogenblik van
aankoop, met een minimum van 250 euro (excl. BTW), ten laste, tenzij de werkelijke schade
minder bedraagt, in welk geval de Huurder de volledige herstellingskosten ten zijnen laste
neemt.
Bij een bestelwagen neemt de Huurder in geval van een ongeval met schade 3,5% van de
bruto cataloguswaarde incl. opties en accessoires van het betrokken voertuig op het
ogenblik van aankoop, met een minimum van 250 euro (excl. BTW), ten laste, tenzij de
werkelijke schade minder bedraagt, in welk geval de Huurder de volledige
herstellingskosten ten zijnen laste neemt;
Bij totaal verlies van het voertuig door ongeval neemt de Huurder 2,5% van de bruto
cataloguswaarde incl. opties en accessoires van het betrokken voertuig op ogenblik van
aankoop, met een minimum van 250 euro (excl. BTW), ten laste;
Bij diefstal van het voertuig, neemt de Huurder een forfaitair bedrag te zijnen laste gelijk
aan 2,5% van de bruto cataloguswaarde incl. opties en accessoires van het betrokken
voertuig op ogenblik van aankoop, met een minimum van 250 euro (excl. BTW);
Bij glasbraak (ruiten): wanneer de herstelling of de vervanging van de beschadigde ruit(en)
gebeurt bij een officiële dienstverlener erkend door de Verhuurder, dient de Huurder geen
eigen bijdrage in de schadelast te betalen; in elk ander geval vallen de kosten verbonden
aan de vervanging of herstelling integraal ten laste van de Huurder.

2.4.2. De bijdrage in de schadelast zal door de Verhuurder aan de Huurder gefactureerd worden,
eventueel te verhogen met de verschuldigde BTW.
2.4.3. Bij een verhaalsmogelijkheid op een aansprakelijke tegenpartij of diens
verzekeringsmaatschappij zal de Huurder de eigen bijdrage in de schadelast vooraf betalen aan de
Verhuurder in afwachting van de recuperatie ervan bij de aansprakelijke derde. In geval van
recuperatie wordt de betaalde eigen bijdrage in de schadelast terugbetaald aan de Huurder.
Artikel 2.5. Afwijkingen op de tenlasteneming van schade door de Verhuurder
2.5.1. Alle schade aan het voertuig, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door één of
meerdere van hierna vermelde oorzaken, blijven ten laste van de Huurder: opzet, kwaadwilligheid,
flagrante onachtzaamheid of zware fout van de Huurder, zijn aangestelde of een door hen
toegelaten bestuurder of houder van het voertuig. Het voorgaande geldt uitsluitend voor zover er
een causaal verband bestaat tussen enerzijds het opzet, de kwaadwilligheid, flagrante
onachtzaamheid of zware fout van de Huurder en anderzijds en het schadegeval;
Onder zware fout wordt onder meer verstaan:
-

-

Het feit dat de bestuurder op het ogenblik van het schadegeval niet voldeed aan de
voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wetten en verordeningen om het voertuig
te mogen besturen, dan wel indien de rijopleiding nog niet beëindigd was;
het feit dat het voertuig op het ogenblik van de schade niet voorzien was van een geldig
keuringsbewijs/attest van de automobielinspectie;
ongeacht een strafrechtelijke veroordeling, het feit dat de bestuurder zich op het ogenblik
van het schadegeval bevond in een door een bevoegde overheid vastgestelde staat van
dronkenschap, staat van intoxicatie door alcohol of staat van intoxicatie door verdovende,

-

-

-

opwekkende of zinsverbijsterende middelen of wanneer de Huurder in het onvermogen
verkeert zijn handelingen te controleren;
het feit dat de bestuurder op het ogenblik van het schadegeval reed aan een snelheid die
hoger was dan de toegelaten snelheid of aan een snelheid die onaangepast te noemen was
rekening houdende met de toestand van het wegdek of met de weersgesteldheid. De
Verhuurder behoudt zich het recht voor om de hoogte van de snelheid, in het geval deze
niet door een bevoegde overheid werd vastgesteld, te laten bepalen door een deskundige
en dit op een onrechtstreekse wijze, daarbij o.m. rekening houdend met de grootte van de
schade aan het voertuig en van de aan derden veroorzaakte schade, met de lengte van de
remsporen of het gebrek eraan, en met getuigenissen. Wanneer de deskundige tot het
besluit komt dat de snelheid inderdaad ofwel hoger dan toegelaten ofwel onaangepast
moet geweest zijn, dan vallen de honoraria van de deskundige ten laste van de Huurder;
vluchtmisdrijf begaan door de Huurder, zijn aangestelde of een door hen toegelaten
bestuurder of houder van het voertuig;
deelname aan of oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of
wedstrijden;
onderverhuur van het voertuig;
gebruik van het voertuig voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, voor ziekenvervoer
of als instructievoertuig in een rijschool, behoudens wanneer dergelijke vormen van
gebruik uitdrukkelijk worden toegestaan in het Huurcontract, en in het algemeen ieder
gebruik van het voertuig dat afwijkt van het normale gebruik;
verkeerd gebruik van kettingen of andere toebehoren bedoeld om het rijden op een
besneeuwd of glad wegdek te vergemakkelijken;
verkeerde manipulaties bij het laden of lossen van de vervoerde goederen;
overbelasting van het voertuig door de vervoerde goederen of personen;

2.5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is volgende schade eveneens uitgesloten van
tenlasteneming door de Verhuurder in het kader van de Dienst Provisie Eigen Schade/ Provisie
Schadebeheer met eigen bijdrage, en blijft aldus ten laste van de Huurder:
-

-

-

-

-

-

schade aan of diefstal van vervoerde voorwerpen, kleding en bagage, radio-, hifi-,
mobilofoon- en andere telecommunicatieapparatuur, en om het even welke toebehoren,
voor zover deze apparatuur en toebehoren tijdens de Huurperiode door de Huurder of in
zijn opdracht werden toegevoegd aan het voertuig;
schade die gebeurd is in een ander land dan de landen vermeld op het verzekeringsbewijs
(BA polis).
schade aan voertuigen behorend tot de categorie “alle terreinen” of “4x4”, tenzij de
Huurder bewijst dat de schade zich heeft voorgedaan tijdens een normaal gebruik op een
normale, voor alle voertuigen berijdbare openbare weg;
iedere vergoeding voor genotsderving, waardevermindering van het voertuig en
opgelopen kosten voor een vervangingsvoertuig. Bij een verhaalsmogelijkheid op een
aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeringsmaatschappij is de Verhuurder niet
gehouden om deze vergoeding te prefinancieren;
alle schade opgelopen gedurende de periode waarin de Huurder achterstallig is in de
betaling van de aan de Verhuurder verschuldigde bedragen en een aangetekende
ingebrekestelling tot betaling meer dan 7 dagen zonder nuttig gevolg werd gelaten. In dit
geval is de tenlasteneming door de Verhuurder opgeschort tot alle achterstallen, inclusief
verhogingen, intresten en kosten, betaald zijn;
alle schade die veroorzaakt wordt op het ogenblik dat het voertuig door een militaire of
burgerlijke overheid is gevorderd of in beslag is genomen, of dat de Huurder de feitelijke
macht over het voertuig verloren heeft (o.m. beslag, onder sekwester geplaatst, enz.)
alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van slijtage, slecht onderhoud
of bevriezing van (een deel van) het voertuig;

-

-

schade ontstaan bij vervoer van persoonlijke zaken toebehorend aan de Huurder of derden,
of zaken bestemd voor beroepsdoeleinden, zoals o.m. bagage, fietsen, surfplanken, ski’s en
handelsgoederen;
neerslag van scheikundige stoffen;
oorlog, burgerlijke of politieke onlusten, opstand, aanslagen en terrorisme;
lawine, vloedgolf, overstroming, orkaan, cycloon, vulkaanuitbarsting, aardbeving en
oeverafschuiving;
atoomkernreacties, radioactieve en ioniserende stralingen;
alle schade veroorzaakt door marters of andere knaagdieren.

Artikel 2.6. Schade door brand
2.6.1. Bij schade door brand of een met brand gelijkgesteld gevaar neemt de Verhuurder de
schade veroorzaakt door een ontstane brand of verschroeiing ten gevolge van het laden, het
vervoer of het lossen van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en/of - goederen niet voor
zijn rekening en blijft deze ten laste van de Huurder, tenzij wanneer het gaat om de brandstof
in de tank van het voertuig.
Artikel 2.7. Schade door diefstal of poging tot diefstal
2.7.1. Bij schade door diefstal of poging tot diefstal van het voertuig/onderdelen van het voertuig
neemt de Verhuurder de volgende schade niet ten laste en blijft deze ten laste van de Huurder:
-

-

schade gepleegd of medegepleegd door de Huurder, zijn aangestelde of een door hen
toegelaten bestuurder of houder van het voertuig;
schade terwijl het voertuig achtergelaten werd met openstaande deuren of kofferdeksel of
terwijl niet alle deuren of het kofferdeksel volledig op slot waren of terwijl het voertuig
achtergelaten werd met een openstaand dak of met één of meer openstaande ramen;
schade terwijl het alarmsysteem en/of de stroomonderbreker niet in werking of buiten
gebruik was;
schade naar aanleiding van een ontvreemding, oplichting, verduistering of misbruik van
vertrouwen als omschreven in artikel 491 en volgende van het Belgisch Strafwetboek;
schade wanneer niet alle originele sleutels, afstandsbedieningen en bedieningssleutels
door de Huurder aan de Verhuurder kunnen worden voorgelegd;

Artikel 2.8. Aanpassing kostencomponent Dienst Eigen Schade/ Provisie Schadebeheer met eigen
bijdrage
2.8.1. De Verhuurder is gerechtigd de kostencomponent voor de Dienst Eigen Schade/Provisie
Schadebeheer, dan wel de eigen bijdrage in de schade van de Huurder te verhogen in het geval dat
de Huurder tijdens de Huurperiode bij meer dan drie ongevallen met hetzelfde voertuig betrokken
raakt waarbij het ongeval telkens:
-

Te wijten is aan de fout van de Huurder, ongeacht wie het voertuig bestuurt en;
De schade aan het voertuig ten gevolge van dit ongeval groter is dan het gedeelte eigen
bijdrage in de schadelast van de Huurder en de schade niet verhaald kan worden op een
derde.

Artikel 2.9. Diversen
2.9.1. De Dienst Provisie Eigen Schade/ Provisie Schabeheer geldt uitsluitend voor het voertuig
waarop het betrokken Huurcontract betrekking heeft en niet voor een vervangwagen of andere
voertuigen.
2.9.2. Iedere schade aan of (gedeeltelijk) verlies van het voertuig die niet onder de toepassing valt
van de Dienst Provisie Eigen Schade/Provisie Schadebeheer, is en blijft uitsluitend ten laste van de
Huurder die gehouden is de Verhuurder integraal te vergoeden en zo nodig te vrijwaren. De

Huurder aanvaardt in dit verband dat de waarde van het voertuig diens boekwaarde is op het
ogenblik van het schadegeval overeenkomstig de boekhouding van de Verhuurder, onverminderd
het recht van de Verhuurder om een hogere waarde te bewijzen en te vorderen.
2.9.3. De Huurder staat aan de Verhuurder steeds alle vorderingsrechten af die hij t.o.v. derden of
verzekeraars zou hebben ingevolge een schadegeval en zulks ten belope van de schade of verlies
geleden door de Verhuurder.

II.

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Middels het Huurcontract heeft de Huurder de Verhuurder gemachtigd en gelast om, in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen en voor rekening van de Huurder, een verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor het betrokken voertuig.
In dit opzicht heeft de Verhuurder een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij AXA.
De voorwaarden van AXA, welke hiernavolgend worden opgenomen, vinden toepassing op het
Huurcontract en binden de Huurder.
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid blijft de gehele looptijd van het Huurcontract
gehandhaafd.

III.

RECHTSBIJSTAND

Middels het Huurcontract heeft de Huurder de Verhuurder gemachtigd en gelast om, in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen en voor rekening van de Huurder, een verzekering
rechtsbijstand af te sluiten voor het betrokken voertuig.
In dit opzicht heeft de Verhuurder een verzekering rechtsbijstand afgesloten bij LAR. De
voorwaarden van LAR, welke hiernavolgend worden opgenomen, vinden toepassing op het
Huurcontract en binden de Huurder.
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid blijft de gehele looptijd van het Huurcontract
gehandhaafd.
De Verhuurder merkt dienaangaande op dat de rechtsbijstandverzekering in eerste instantie
gesloten is in het voordeel van de eigenaar van het voertuig. Indien er een geschil ontstaat tussen
de belangen de Huurder en de belangen van de Verhuurder, als eigenaar van het voertuig, kan de
Huurder eventueel beroep doen op een bestuurdersverzekering.
De bestuurdersverzekering is niet inbegrepen in het Huurcontract en de Huurprijs en dient door de
Huurder, zo hij dit wenst, zelf te worden gesloten.

IV.

ASSISTANCE

De Verhuurder voorziet in een dienst ASSISTANCE betreffende het gehuurde voertuig. Deze dienst
wordt verzekerd door VAB, met wie de Verhuurder een overeenkomst. De dienst ASSISTANCE wordt
beheerst (o.m. voor wat de voorwaarden en modaliteiten betreft) door de regels die VAB bepaald
heeft.
Deze voorwaarden worden hierna volgend opgenomen.

