
 

GEKATRANS BVBA 
Muizelstraat 43A 
9041 Gent (Oostakker) 

+32 (0) 9 236 21 42 

administratie@gekatrans.be 

 
IBAN: BE40 3631 2597 6263 
BIC: BBRUBEBB 
 

 
BTW: BE462 420 378 

 

Huurcontract Gekatrans Horse Service  
 

Datum : …………………………………………Boekingsnummer : …………………………………………………… 
 
Tussen de ondergetekenden :  
1. De verhuurder : Gekatrans BVBA met maatschappelijke zetel Muizelstraat 43 A te 9041 

Oostakker BTW BE 462 420 378 . 

En de hierna genoemde huurder  
 

2. De huurder :  

Naam en voornaam, adres  huurder : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam en voornaam bestuurder 1 : …………..……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Naam en voornaam bestuurder 2 : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gsm / e mail bestuurder 1 : ……………………………………………………………………………………………………. 

Gsm / e mail bestuurder 2 : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Facturatiegegevens : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

BTW nummer : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bankrekeningnummer huurder: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Kopij identiteitskaart & rijbewijs van de huurder + alle contractueel bepaalde bestuurders 

nemen !  

Bestuurder beschikt over een minimumleeftijd van 23 jaar en een geldig rijbewijs B .  

Met een trailer boven 750 kg aan de camionette , is een rijbewijs BE vereist.  

Wordt volgend contract overeengekomen :  
 
De huurde verklaart hierbij op datum van ……………/…………./20………. om …………… uur het onder 
vernoemde voertuig in ontvangst te hebben genomen .  
 
Een bestelwagen RENAULT MASTER , kleur wit , lichte vracht, dubbele cabine met trekhaak .  
Rijbewijs B , 2 paarden met nummerplaat 1 TRT 773  
Chassisnummer: VF6VF000957795643  
 

file:///C:/Users/administratie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RB6SFCTC/administratie@gekatrans.be


 

GEKATRANS BVBA 
Muizelstraat 43A 
9041 Gent (Oostakker) 

+32 (0) 9 236 21 42 

administratie@gekatrans.be 

 
IBAN: BE40 3631 2597 6263 
BIC: BBRUBEBB 
 

 
BTW: BE462 420 378 

 

 
 
Verhuurformules : 
 

Periode  Prijs  Inbegrepen km  Kost supplement km 

1 dag ( week of weekend 
)  

120 € incl BTW  125 km  0.30 €/km  

Weekend 230 € incl BTW  250 km 0.30 €/km 

Midweek ( ma-vrij)  450 € incl BTW  500 km 0.30 €/km 

Week  575 € incl BTW  600 km  0.30 €/km  

Afhaling avond voordien 
Binnenbrengen volgende 
ochtend  

10 €  incl BTW    

 
 
Algemene bepalingen :  

1. Onderhavige en bijgevoegde gedetailleerde en beschreven overeenkomst is een huurcontract . De 

huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) zal/zullen geen ander recht en/of titel kunnen 

uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze overeenkomst . Onderhavige algemene voorwaarden voor 

verhuring beheren het contract bij uitsluiting van al de andere en nemen voorrang op de eventuele 

algemene voorwaarden van de huurder.  

2. De huurder en contractuele bestuurder hebben een minimumleeftijd van 23 jaar . De contractueel 

bepaalde bestuurder(s)  verklaart/verklaren  te beschikken over een geldig identiteitsbewijs en 

rijbewijs alsook indien wettelijk vereist , over de nodige vergunningen alsook voldoende ervaring voor 

het gebruik en het besturen van het gehuurde voertuig. De huurder en/of contractueel bepaalde 

bestuurder(s)  verbindt/verbinden zich er toe dat een voertuig niet gebruikt zal worden door :  

a. Een persoon wiens verplichte autoverzekering door de maatschappij werd ontbonden  

b. Een persoon wiens rijbewijs tijdelijk werd ingetrokken  

c. Een persoon onder invloed van alcohol /drugs of andere verdovende middelen  

3. De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Gekatrans BVBA en die in de 

huurovereenkomst worden vermeld. De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het 

verhuurde voertuig.  

4. Een reservering is maar geldig na schriftelijke aanvraag ( administratie@gekatrans.be ) én schriftelijke 

bevestiging door Gekatrans Horse Service . Het bedrag van de gekozen huurformule wordt direct 

overgeschreven op rekeningnummer BE40 3631 2597 6263 met vermelding van naam en huurperiode 

. Na betaling van huurbedrag is de reservering definitief.  

5. Het gehuurde voertuig wordt opgehaald en binnengeleverd op volgend adres : Gekatrans Horse 

Service, Stationsstraat 111 Oprijlaan Id Flor poort 112 te 9080 Lochristi tijdens de openingsuren .  

Openingsuren: ma – vr : 8u tot 12 u en 13 u tot 20u // za : 8 u tot 12 u. Indien u het voertuig liever de 

avond voordien komt afhalen of liever de ochtend nadien wenst terug te brengen wordt er een 

supplement van 10 € aangerekend .  

6. Een huurwaarborg dient contant betaald te worden bij afhaling van het gehuurde voertuig .  Deze 

waarborg bedraagt 250 € voor een huurperiode van 1 dag en 500 € voor een huurtermijn > 1 dag .  De 

waarborg wordt pas aan de huurder teruggeven bij het terug binnen brengen van het gehuurde 
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voertuig en nadat een tegensprekelijke staat van bevinding werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen 

schade aan het voertuig of verlies van documenten werd vastgesteld .  

7. De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in huidig contract gedefinieerd. Indien de 

huurder de lopende overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen huurperiode wenst te 

verlengen , zal zij/hij dit ter plaatse doen ofwel schriftelijk aanvragen per e-mail aan de verhuurder. De 

lopende huurovereenkomst zal dan desgevallend aangepast worden of een nieuwe 

huurovereenkomst zal opgesteld worden.  De aanvraag tot verlenging dient ten minste 24 uur voor 

het einde van de overeengekomen huurperiode te gebeuren . Bij gebreke aan de vervulling van één 

van deze voorwaarden zal de huurovereenkomst automatisch verlengd worden aan dezelfde tarieven 

en voorwaarden zoals in de laatste overeenkomst werd opgenomen en dit tot op het ogenblik dat het 

voertuig terug wordt ingeleverd.  Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij vrijwillige als bij 

gedwongen stilstand van het voertuig .  De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid om het 

voertuig tijdig binnen te leveren, binnen de afgesproken uren .Indien dit onmogelijk zou blijken blijft 

de huurder aansprakelijk voor al de mogelijke schade die op het voertuig wordt aangetroffen tot de 

verhuurder in bezit is van zowel sleutels, voertuig en alle documenten en toebehoren.  De verhuurder 

heeft tevens het recht om al de bijkomende kosten , in de breedste zin van het woord, die gemaakt 

dienen te worden om het voertuig terug in haar bezit te krijgen , als daar zijn : takelkosten ,wegentaks, 

douanekosten, stallingskosten, … ( voormelde opsomming is niet limitatief ) , aan te rekenen aan de 

huurder.  Ingeval de klant verzaakt aan een door hem geplaatste reservering en derhalve het voertuig 

niet afhaalt is art 79,2° WHP van toepassing . Werd echter niet afgezien van de reservatie zoals 

bedoeld in art 79,2° WHP zal een schadeloosstelling aan de klant worden aangerekend ten bedrage 

van 100 euro . De huurder die nalaat het voertuig op het einde van de overeenkomst terug te brengen 

bij de verhuurder, stelt zich bloot aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke vervolgingen .  

8. Het gehuurde voertuig vertrekt volgetankt en moet opnieuw volgetankt teruggebracht worden . De 

huurder en of de contractueel bepaalde bestuurder(s) zal/zullen enkel de juiste brandstof gebruiken 

conform de technische vereisten van het voertuig, opgelegd door de fabrikant .  Indien bij teruggave 

van het gehuurde voertuig de brandstoftank niet werd volgetankt, zal de toe te voegen brandstof 

gefactureerd worden aan de geldende officiële tarieven ( https:// carbu.com) , verhoogd met 10 € 

administratiekosten . 

9. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde voertuig te laten gebruiken door andere personen 

dan de huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) . De huurder en/of de contractueel 

bepaalde bestuurder(s) mag/mogen het gehuurde voertuig niet onderverhuren . In geval van 

overtredingen of ongevallen veroorzaakt door een niet opgegeven bestuurder zal de veroorzaakte 

schade niet verzekerd zijn , niettegenstaande er zelfs een verzekering/ afkoopsom  werd 

overeengekomen . De huurder en de contractueel bepaalde bestuurder(s) blijven in dit geval 

hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade , boetes en retributies , alsook voor 

de administratieve kosten .  

10.  De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen ( hoofdelijk en solidair ) 

aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat 

ogenblik het voertuig bestuurde, zelfs voor diegene gemaakt door derden waaraan de huurder en/of 

de contractueel bepaalde chauffeurs volgens deze overeenkomt het voertuig niet had mogen afstaan . 

Zij zullen alle boetes , belastingen , retributies en/of vergoedingen betalen die hieruit voorvloeien.  Per 

opgelopen belasting, retributie of boete zal er bovendien een administratieve kost van 10 € 

aangerekend worden voor de administratieve verwerking .  

11. De huurder/contractueel bepaalde bestuurder(s)  zal/zullen  het voertuig enkel gebruiken voor het 

doel waarvoor het bestemd is . Gebruik voor onwettige of verboden doeleinden of voor een wedstrijd, 

sportprestatie of welke andere prestatie is verboden.  Alle schade die hierdoor zou ontstaan aan het 

voertuig en/of aan derden zal integraal ten laste worden gelegd van de huurder en contractueel 

bepaalde bestuurder(s) , zonder tussenkomst van de verzekering.  De huurder en/of de contractueel 

bepaalde bestuurder(s) verbinden zich er tevens toe alle nuttige maatregelen te treffen ter 

voorkoming van verkeerdelijk, onrechtmatig en/of niet contractueel  gebruik van het voertuig, door 

file:///C:/Users/administratie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RB6SFCTC/administratie@gekatrans.be


 

GEKATRANS BVBA 
Muizelstraat 43A 
9041 Gent (Oostakker) 

+32 (0) 9 236 21 42 

administratie@gekatrans.be 

 
IBAN: BE40 3631 2597 6263 
BIC: BBRUBEBB 
 

 
BTW: BE462 420 378 

 

zichzelf als door derden ( zoals  slotvast achterlaten van het voertuig, ) . De huurder zal , in geval van 

inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig, om welke reden ook de verhuurder integraal 

vrijwaren voor alle vorderingen en kosten die hieruit zouden voortvloeien.  

12. Huisdieren en roken in de cabine zijn niet toegelaten en worden bijgevolg als schade beschouwd.  

13. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke letsels of beschadigingen aan 

het paard of het materiaal van de huurder, voor tijdens of na het transport . Kijk voor vertrek of alle 

deuren gesloten zijn en zorg ervoor dat uw paarden veilig gebonden zijn  

14. Tolkosten, parkeerkosten ,stallingskosten en veergelden zijn steeds ten laste van de huurder .  

15. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) verbindt/verbinden zich er toe om het 

voertuig te gebruiken als een goed huisvader.  Het voertuig mag enkel gebruikt worden waarvoor het 

bestemd is , dus enkel en alleen voor paardenvervoer. Aldus is het verboden in het voertuig goederen 

te laden die schade kunnen toebrengen , hetzij door de aard ervan, de verpakking ervan of de 

vasthechting ervan .  De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) verbindt/ verbinden 

zich er toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn, of die gereglementeerd zijn door de 

wegenadministratie , daar waar hij niet over de vereiste vergunningen zou beschikken.  

16. De huurder verbindt er zich toe om geen enkele verandering of accessoires aan het voertuig aan te 

brengen . Het is de huurder niet toegestaan om reclame of stickers aan te brengen aan het gehuurde 

voertuig . 

17. De huurder en /of de contractueel bepaalde bestuurder(s) zal/zullen het gehuurde voertuig NIET 

gebruiken om transportopdrachten voor rekening van derden uit te voeren .  

18. De huurder moet voortdurend het olie- en waterpeil controleren , alsook het niveau van de 

remvloeistof.  De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) is/zijn aansprakelijk voor alle 

schade voortvloeiend uit het nalaten ervan .  Geen enkele onderhoudsbeurt noch herstelling kan 

uitgevoerd worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder .  De 

buitengebruik stelling van het voertuig moet door de huurder worden geduld. Indien onderweg een 

herstelling nodig zou blijken , moet deze toevertrouwd worden aan de verhuurder.  Elke herstelling, 

uitgevoerd zonder expliciete toestemming van de verhuurder , zal exclusief ten laste blijven van de 

verhuurder. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor spoedeisende tussenkomsten , die het behoud 

van het voertuig moeten verzekeren ( bijv. brand ) . De huurder is steeds verantwoordelijk om het 

gehuurde voertuig op zijn/haar kosten terug te brengen tot bij Gekatrans BVBA .  

19. De huurder accepteert het gehuurde voertuig in de bestaande toestand zoals gezien en akkoord 

bevonden .  Als onderdeel van de oplevering zullen verhuurder en huurder gezamenlijk het voertuig 

voorafgaand aan de huur inspecteren . ( = opmaak van een tegensprekelijke staat van bevinding  )  Het 

voertuig wordt geacht vrij te zijn  van gebreken en schade bij de oplevering tenzij hiervan een melding 

wordt gemaakt in de tegensprekelijke staat van bevinding .  De huurder en/of de contractueel 

bepaalde bestuurder(s) is/zijn steeds samen ( hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor elke dak- en 

transportschade , zijnde schade veroorzaakt aan het voertuig door de lading ,evenals voor dakschade , 

zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door het niet respecteren van de vrije hoogte van het 

gehuurde goed ( sticker met de hoogte hangt in de cabine ) .  In deze gevallen kan geen aanspraak 

gemaakt worden op enige vrijstelling of ontlasting van aansprakelijkheid ,zodat de huurder en/of de 

contractueel bepaalde bestuurder(s) de totaliteit van de schade aan het ganse huurvoertuig met 

inbegrip van schade aan de chassiscabine, laadklep, volledig koetswerk en laadkast aan de verhuurder 

zal vergoeden.  

20. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurder(s) verklaart/ verklaren door de ondertekening 

van het contract , door de eenvoudige in ontvangstneming van het gehuurde voertuig en/of 

gereedschappen en materialen, kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing en de 

handleiding .  

21. Bij ongeval is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 u 

schriftelijk in kennis te stellen . De huurder zal steeds , binnen een periode van 24 uur na het ongeval , 

een duidelijk en volledig ingevulde en ondertekende ongevalsaangifte aan de verhuurder doen 

toekomen , vergezeld met het nummer van proces-verbaal dat werd opgesteld door de politionele 
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overheden van de plaats waar het ongeval of de schade zich hebben voorgedaan .  Bij verzuim van 

aangifte van ongeval, verliest de huurder alle rechten op de bestaande verzekeringspolis en blijven alle 

gevolgen en kosten daarvan integraal zijne laste .  

 

De huurovereenkomst omvat een BA verzekering ( schade aan derden bij ongeval in fout ) ,omnium en 

rechtsbijstand. In de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid is er een vrijstelling van 1250 € van 

toepassing . Deze vrijstelling zal integraal doorgerekend worden aan de huurder bij aanrijding in fout . 

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene en bijzondere voorwaarden van de 

verzekeringspolis en zal deze ook naleven.  In de waarborg omnium wordt een vrijstelling toegepast 

van 1250 € per schadegeval . Deze vrijstelling zal integraal doorgerekend worden aan de huurder bij 

aanrijding in fout. 

Verzekeringsmaatschappij: Baloise  

Polisnummer : 5J84645 Verzekeringsnummer Gekatrans BVBA  

De huurder neemt kennis dat alle inzittenden tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig verzekerd 

zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de contractueel opgegeven 

bestuurder . Het aantal inzittenden is bepaald door de homologatie van het voertuig en mag geenszins 

overschreden worden . De contractuele opgegeven bestuurder is NIET verzekerd voor lichamelijk 

letsel ten gevolge van een ongeval waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is . De repatriëring van 

personen is niet inbegrepen in het huurovereenkomst . Wij raden aan bij gebruik in het buitenland van 

het gehuurde voertuig een reis-/bijstandsverzekering af te sluiten voor bestuurders en inzittenden van 

het gehuurde voertuig .  

22. Annuleringsvoorwaarden : De vraag tot annulering moet altijd schriftelijk aangevraagd worden .  

Onderstaande kosten worden in rekening gebracht :  

• Indien annulering  meer dan 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt aangevraagd : 

95 % terugbetaling van het huurbedrag  

• Indien annulering  tussen 7 dagen en 48 u voor aanvang van de huurperiode wordt aangevraagd:  

50 % terugbetaling van het huurbedrag  

• Indien annulering < 48 u voor de aanvang van de huurperiode wordt aangevraagd : 

Geen recht op terugbetaling 

23. De verhuurder is gerechtigd om te allen tijde controle uit te oefenen op de staat van het voertuig .  

24. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing . Enkel de rechtbanken van het juridisch 

arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Gekatrans BVBA gelegens is , zijn bevoegd.  

 
 

De huurder verklaart de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben .  
 
Opgemaakt te Lochristi  op ………/………/20……… in dubbel exemplaar . Beide partijen verklaren een 
exemplaar van dit contract ontvangen te hebben en gelezen.  
 
 

Voor akkoord:   
( handtekening voorafgegaan door  gelezen en goedgekeurd )  
 
 
De huurder:        handtekening huurder :  
………………………………………………………. 
……………………………………………………… 
 
Bestuurder 1:        handtekening bestuurder 1 :  
…………………………………………………….. 
……………………………………………………… 
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Bestuurder 2:        handtekening bestuurder 2 :  
…………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

Gekatrans Horse Service : Staat van bevinding  
 
 

Datum vertrek:  
 

 

Tijdstip vertrek:  
 

 

Datum terugkeer:  
 

 

Tijdstip terugkeer:  
 

 

Huurformule :  
 

 
 

Km stand bij vertrek: 
 

 

Km stand bij aankomst :  
 

 

Aantal gereden kilometer ( supplement wordt 
verrekend aan 0.30 € / km )  

 

Supplement avond voordien afhalen en/of 
volgende ochtend binnenbrengen : 10 € / stuk  

 

 
 
Waarborg:  ………………….. ontvangen contant bij afhaling van het voertuig  
Waarborg: ……………………. terug gegeven bij inlevering van het voertuig  ( ontvangen waarborg – 
verrekening gereden kilometers )  
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Checklist voertuig : na te kijken bij vertrek en terugkeer :  

 Vertrek  Aankomst  Aanrekening indien 
niet ok  

Boorddocumenten     

Reservewiel     

Handleiding voertuig     

Controle brandstoftank ( 
moet volgetankt 
vertrekken en volgetankt 
ingeleverd worden )  

  https:.// 
carbu.com + 10 € 
administratiekost  
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