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VERHUUR overeenkomst Ref: ______ _ ______ 
 

 
 

Tussen 1. DE VERHUURDER en 2. DE HUURDER 
    Mevr./Mhr.: ___________________________________________________ 
Trucks J.C.A. bvba handelend in naam van de firma 
Hoge Mauw 1100  naam: ________________________________________________________ 
2370 Arendonk  BTWnr: _______________________________________________________ 
BE 0480.399.131  straat: ________________________________________________________ 
    postcode: __________ plaats: _____________________________________ 
    telefoonnr.: _________/__________________________________________ 
    email: ____________________________@_____________________._____ 
 
neemt  
vanaf  _____/_____/___________ om ______:______ 
het hieronder beschreven VOERTUIG IN HUUR 
 
merk & type: _DAF LF__________________________________________________________________________________ 
soort: ☒vrachtwagen ☐bestelwagen  ☐minibus ☐personenauto 
eerste inverkeerstelling: _____/_____/__________ 
chassisnummer: _____________________________ PK: _______________ 
kilometerstand teller: _212.280_______________________ kleur: _Wit____________ 
aangeboden documenten 
☒inschrijvingsbewijs  ☒gelijkvormigheidsattest ☐onderhoudsboekje ☒bewijs & rapport technische keuring 
k: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Tot/voor een periode van:  _____/______/_______ om _____:_____  ( _____ dagen/weken/maand) 
 
De huurder verbindt er zich toe om voor eigen rekening gebruik te maken van het voertuig en gaat akkoord met de 
algemene huurvoorwaarden, die worden overhandig bijingaan van de verhuur en door het onderteken van deze 
overeenkomst verklaar men zich akkoord en : 
 
volgens de bepalingen van deze overeenkomst, vallen alle opgesomde doch niet beperkende kosten voor rekening 
dan de huurder; brandstof, onderhoud, banden, mogelijke boetes. Het voertuig dient te worden onderhouden als 
een goede huisvader. En van nodige onderhoud voorzien (om de x km), dient ook jaarlijks gekeurd te worden. 
 
Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dient te worden aangevuld met zaken die hier redelijkerwijze mee 
samenhangen. De onderhoudskosten en jaarlijkse keuring dient gestaafd te worden middels een factuur.  
 
 
gebreken of beschadigingen 
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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN JCA-TRUCKS  

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen J.C.A. bvba, KBO 
nr. 0480.399.131, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk Hoge Mauw 1100 (hierna genoemd “JCA-Trucks”) en de huurder. De 
huurder verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Voor zover door de huurder 
in haar aanbod of andere correspondentie wordt verwezen naar andere voorwaarden, wordt de toepassing ervan uitdrukkelijk afgewezen. 
Onderhavige algemene voorwaarden zijn in hun integraliteit essentiële bedingen. De toepasselijkheid ervan is voor de verhuurder een 
voorwaarde voor de prijsbepaling in de overeenkomst. 

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen aan deze algemene huurvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk 
werden overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende overeenkomst. 

1.3. De huurder met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de 
toepassing van deze algemene voorwaarden op latere offertes, bestellingen en overeenkomsten. 

Artikel 2. Offertes - Huurovereenkomst 
 
2.1. Offertes en prijsopgaves zijn geheel vrijblijvend en binden JCA-Trucks op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  
 
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van een huurovereenkomst. Een overeenkomst komt eveneens tot stand 
doordat wordt aangevangen met de feitelijke uitvoering van de offerte.  
 
2.3. Het recht om een voorschot te vragen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen 
de lopende bestellingen door JCA-Trucks, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding worden geschorst. 
 
Artikel 3. Huurperiode 
 
3.1. De huurtermijn vangt aan en loopt af op de tijdstippen aangegeven in de huurovereenkomst.  
 
3.2. JCA-Trucks heeft het recht de aanvang van de huurtermijn te verlaten met maximaal vijf werkdagen, zonder dat enige 
schadevergoeding verschuldigd is. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel als mogelijk door JCA-Trucks in acht zullen worden 
genomen, zijn deze termijnen indicatief. Slechts na overschrijding van de voormelde gestelde termijn is de huurder gerechtigd om de 
overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding door JCA-Trucks verschuldigd is.  
 
3.3. JCA-Trucks heeft steeds het recht de aanvang van de huurtermijn te verlaten dan wel de huurovereenkomst te beëindigen zonder 
dat enige schadevergoeding verschuldigd is, in geval van overmacht en vreemde oorzaak, welke onafhankelijk van de wil van JCA-Trucks 
plaatsvinden. Bij wijze van voorbeeld worden beschouwd als overmacht en vreemde oorzaak : het niet ter beschikking zijn van een 
voertuig o.w.v. nog uit te voeren herstellingen uit eerdere verhuur, het teloorgaan van het voertuig voor de aanvang,…).  
 
Artikel 4. Levering - teruggave 
 
4.1. Naargelang het voertuig wordt geleverd op de zetel van JCA-Trucks of bij levering op een andere locatie, wordt het voertuig geacht 
te zijn geleverd en het risico te zijn overgegaan respectievelijk op het ogenblik van de feitelijke bezitsverschaffing of wanneer het voertuig 
op de overeengekomen locatie is geleverd. Behoudens andersluidende schriftelijke afwijking dient de levering en teruggave te gebeuren 
op de maatschappelijke zetel van JCA-Trucks. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de kosten van de aflevering en ophaling 
niet in de prijs inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zal hiervoor indien nodig een beroep op een 
gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn steeds enkel en alleen ten laste van de huurder. 
 
4.2. De huurder zorgt ervoor dat op het ogenblik van de levering een daartoe bevoegde persoon aanwezig is voor de in ontvangst name 
van het voertuig en toebehoren (boorddocumenten, sleutels, etc.). Voor zover niemand aanwezig is, zal het voertuig terug mee worden 
genomen en zijn de transportkosten meer een schadevergoeding van 100 EUR verschuldigd, dit alles onverminderd de verschuldigde 
huur, die inmiddels een aanvang heeft genomen. 
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4.3. Alle gebreken of beschadigingen aan de verhuurde voertuigen aanwezig op het moment van de aflevering dienen op straffe van 
verval te worden vermeld op de huurovereenkomst of de leveringsbon, bij gebreke waaraan het voertuig geacht wordt te zijn aanvaard 
in goede staat (van werking), vrij van enig gebrek en/of beschadiging. 
 
Artikel 5. Retournering 
 
5.1. Het voertuig wordt in dezelfde staat als bij ontvangst en schoon en volgetankt door de huurder teruggeven op de maatschappelijke 
zetel van JCA-Trucks en op het tijdstip zoals bepaald in de huurovereenkomst. Aan de teruggaveverplichting is pas voldaan indien ook 
alle toebehoren (boorddocumenten, sleutels, etc.) worden teruggegeven, bij gebreke waaraan de huurperiode zal blijven doorlopen en 
gefactureerd zal worden. Schoonmaakkosten, brandstofkosten en bijkomende kosten voor het voltanken van het voertuig zijn ten laste 
van de huurder. 
 
5.2. Het voertuig moet worden teruggegeven in de staat waarin ze zich bevonden bij de levering. De huurder draagt de bewijslast dat het 
voertuig in dezelfde staat wordt teruggeven als deze waarin ze zich bevonden ten tijde van de levering. De huurder aanvaardt dat aan 
zijn bewijslast slechts kan worden voldaan mits het door hem voorleggen van adequaat beeldmateriaal, vastgelegd ten tijde van de 
levering.  
 
De in ontvangst name door JCA-Trucks zonder enig voorbehoud geldt niet als aanvaarding van de staat van retournering van het 
voertuig. Ook het ophalen van het voertuig door JCA-Trucks of diens aangestelde zonder enig voorbehoud geldt niet als erkenning van 
de goede staat van retournering van het voertuig. Voor zover de huurder aanwezig wenst te zijn bij het nazicht, dient hij zijn wil hiertoe 
schriftelijk kenbaar te maken uiterlijk bij de teruggave. Indien de huurder hierop niet aanwezig is of wenst te zijn, worden de vaststellingen 
geacht op tegenspraak te zijn verricht. 
 
5.3. Indien bij het nazicht schade wordt vastgesteld, zal de huurder schriftelijk hiervan in kennis worden gesteld met opgave van de kost 
van de herstelling. De huurder beschikt over een termijn van 5 kalenderdagen om per aangetekend schrijven een (tegen)expertise aan te 
vragen, bij gebreke waarvan de huurder geacht worden in te stemmen met het schadebedrag. De expertise zal worden uitgevoerd door 
een in gemeenschappelijk overleg of door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Turnhoiut  aangeduide expert. De kosten, zo 
ook eventuele huurderving voor stilstand, worden voorgeschoten en vallen ten laste van de huurder, tenzij wordt aangetoond dat de 
schade niet door hem werd veroorzaakt. 
 
5.4. Indien het voertuig, en toebehoren zoals vermeld in artikel 5.1, niet wordt teruggegeven op het overeengekomen tijdstip en op de 
wijze zoals vermeld in artikel 5.1., is bovenop de huurprijs van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een 
schadevergoeding verschuldigd van 500 EUR per dag vertraging, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen zo 
hiertoe aanleiding bestaat. De huurder dient zowel de schade geleden door JCA-Trucks als deze geleden door derden te vergoeden. 
 
JCA-Trucks is gemachtigd het voertuig op kosten van de Huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, teneinde zijn schade te 
beperken. JCA-Trucks, behoudt deze zich het recht voor om klacht in te dienen wegens misbruik van vertrouwen en verduistering. 
 
Artikel 6. Verplichtingen van de huurder 

6.1. Het voertuig dient te worden gebruikt overeenkomstig de professionele normen en de instructies van JCA-Trucks. Het voertuig mag 
geenszins gebruikt worden (a) in om het even welk competitie- of wedstrijdverband of in het kader van om het welke snelheids- , 
regelmatigheids- of behendigheidsproef, (b) in het kader van om het even welk arbeidsconflict of oproer of van om het even welke sport-
, vakbond-, politieke of sociale manifestatie, die gewelddaden van collectieve aard met zich mee zou kunnen brengen, (c) voor het vervoer 
van gevaarlijke, giftige, ontplofbare of bijtende goederen. 

6.2. Het voertuig mag enkel worden bestuurd door de in de huurovereenkomst vermeldde chauffeurs. De huurder, diens personeel, 
hulpersoon of aangestelden die in opdracht van de huurder en/of onder zijn verantwoordelijkheid het voertuig besturen, dienen bekend 
te zijn met het gebruik en onderhoud van het voertuig en dienen te beschikken over de vereiste rijbewijzen. Chauffeurs moeten gedurende 
minstens één jaar houder zijn van het vereiste rijbewijs, ouder zijn dan 23 jaar en in het bezit te zijn van een medische keuring indien de 
bestuurder ouder is dan 75 jaar. De huurder is ten aanzien van JCA-Trucks steeds aansprakelijk voor de chauffeurs.  

6.3. Voor gebruik van het voertuig buiten België is de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van JCA-Trucks vereist. Het voertuig 
mag nooit buiten de landen van de Europese Gemeenschap gebruikt worden.  

http://www.trucks-JCA.be
mailto:info@trucks-JCA.be


 
 

 dé grootste expert voor bakwagen in België 

       Uw kans in 2de hands   

 

Trucks JCA Hoge Mauw 1100 www.trucks-JCA.be 
BE0480 399 131 2470 Arendonk +32 (0)475 819 879 
 Belgium info@trucks-JCA.be 

6.4. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van het voertuig tegen diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar 
niet uitsluitend, het voertuig steeds te sluiten, te vergrendelen; veilig te parkeren en de boorddocumenten niet in het voertuig achter te 
laten wanneer hij het voertuig niet gebruikt. Deze verbintenis is eveneens een resultaatsverbintenis. 

6.5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JCA-Trucks, is het verboden het voertuig onder te verhuren of aan derden 
ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van JCA-Trucks. 

6.6. De huurder verbindt er zich toe geen enkele publiciteit op het voertuig aan te brengen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van JCA-Trucks. 

6.7. JCA-Trucks heeft het recht ten allen tijde het voertuig te komen inspecteren, ten dien einde is de huurder verplicht de plaats mede 
te delen alwaar het voertuig staat opgesteld. 

6.8. Het voertuig dient na afloop van de huurperiode schoon en volgetankt door de huurder te worden terug bezorgd. Eventuele extra 
werkzaamheden die daarna nog door JCA-Trucks verricht moeten worden opdat het voertuig opnieuw in huur kan gegeven worden, 
worden aan de huurder in rekening gebracht, meer de huurprijs en schadevergoeding die zal blijven lopen tijdens de dagen nodig om het 
voertuig terug in correcte staat te krijgen, zoals vermeld in artikel 5.4. van onderhavige voorwaarden. 

6.9. De huurder verbindt zich ertoe het maximaal laadvermogen van het voertuig -zoals aangegeven op deelbewijs A van de technische 
controle, vermeld in de handleiding of C.O.C. van de fabrikant- zal respecteren en het voertuig nooit zal overbelasten. 

6.10. De gehuurde voertuigen blijven te allen tijde eigendom van JCA-Trucks. Ingeval van beslag, zal de huurder onmiddellijk (uiterlijk 
binnen de 24 uur) de beslaglegger en de Verhuurder in kennis stellen van het eigendomsrecht van JCA-Trucks. 

6.11. De huurder zal JCA-Trucks integraal vrijwaren voor elke vordering van derden met betrekking tot het gebruik van het voertuig. 
Ten overstaan van de huurder, is JCA-Trucks niet gehouden tot vergoeding van enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou 
voortvloeien uit het voertuig en/of het gebruik ervan.  

Artikel 7. Onderhoud en herstellingen 
 
7.1. De kosten voor het normale onderhoud van het voertuig worden door JCA-Trucks gedragen. Dit geldt eveneens voor de 
herstellingskosten voortvloeiend uit de normale mechanische slijtage.  

7.2. Onderhoud en herstelling kunnen enkel uitgevoerd worden mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van JCA-Trucks. De 
huurder verwittigt steeds en onmiddellijk JCA-Trucks op het opgegeven noodnummer. Het akkoord samen met de instructies ter zake 
zal schriftelijk, per mail of per SMS gegeven worden.  

De facturen met betrekking tot het onderhoud en de herstellingen moeten gedetailleerd zijn en voorgeschoten worden door de Huurder. 
Terugbetaling conform het voorafgaandelijk akkoord is slechts mogelijk mits voorlegging van de vervangen onderdelen en de factuur.  

De buitengebruikstelling van het voertuig ter wille van het onderhoud of de herstelling moet door de Huurder worden geduld. Als deze 
buitengebruikstelling evenwel langer duurt dan 48 uur, zal JCA-Trucks een vervangwagen ter beschikking stellen voor de duur van de 
buitengebruikstelling. De Huurder zal bij gebreke daarvan een schadeloosstelling gelijk aan € 61 per dag vertraging kunnen vorderen.  

7.3. De Huurder moet als “goede huisvader” het voertuig behandelen en is gehouden het olie- en waterpeil op regelmatige basis 
(minimum om de 14 dagen) te controleren, alsook het niveau van de remvloeistofen en voor zover de voertuigen hiervan voorzien zijn, 
de Adblue. De huurder is gehouden de nodige bijvullingen uit te voeren, bij gebreke waaraan hij aansprakelijk is voor alle schade 
voortvloeiend uit het nalaten ervan. Tevens is de huurder gehouden de passende gevolgen te geven aan de eventuele 
waarschuwingslichtjes. Bij het negeren hiervan, is alle schade volledig ten laste van de huurder. 

Artikel 8. Schade, verlies en diefstal 
 
8.1. Schade, verlies of diefstal van het voertuig moet binnen de 24 uur na het schadegeval worden gemeld aan JCA-Trucks. De huurder 
is aansprakelijk voor elke schade, gebrekkig onderhoud, mismeestering, verlies, diefstal van het voertuig, ongeacht door wie deze werd 
veroorzaakt en zelfs ingeval van overmacht.  
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8.2. Bij beschadiging van een van de luchtbanden (waaronder o.m. iedere vorm van lekkage of drukverlies), verbindt de Huurder zich 
ertoe om de luchtband op zijn kosten, onmiddellijk te vervangen door een nieuwe band van hetzelfde merk met dezelfde specificaties 
en afmetingen. 
 
8.3. Ingeval van schade, gebrekkig onderhoud, verlies of diefstal van het voertuig is de huurder verplicht binnen de maand tot vergoeding 
over te gaan alsmede een vergoeding te betalen gelijk aan de huurprijs totdat het voertuig werd hersteld of vervangen. Voor de 
doorrekening van de schadevergoedingen en /of herstellingskosten geldt een betwistingstijd van drie dagen. Na deze periode worden de 
kosten als aanvaard beschouwd. 
 
8.4. JCA-Trucks deelt mee een omnium verzekeringsovereenkomst afgesloten te hebben, waarbij de vrijstelling 2.750,00 EUR bedraagt. 
Een overzicht van de dekking is op verzoek verkrijgbaar. De gehoudenheid van de huurder om de schade te vergoeden vervalt indien de 
schade die door JCA-Trucks werd geleden integraal werd vergoed door een derde of gedekt is in een door de verhuurder gesloten 
verzekeringsovereenkomst. Eventuele uitgesloten schade en/of eigen risico’s vallen steeds voor rekening van de huurder.  
 
8.5. Ingeval van diefstal of verlies van de documenten van het voertuig is de huurder een forfaitair schadevergoeding van 250,00 EUR 
verschuldigd ter vergoeding van de kosten van de wedersamenstelling van een documentenbundel  
 
8.6. Het voertuig is uitgerust met een track&trace systeem, waardoor de Verhuurder het voertuig kan lokaliseren. De Huurder aanvaardt 
dat de verhuurder het voertuig zonder voorafgaande verwittiging mag lokaliseren bij vermoeden van misbruik, abnormaal gebruik of 
laattijdige inlevering. Als de Huurder niet de bestuurder is, is de huurder verplicht om de bestuurder(s) van het voertuig hiervan in te 
lichten. Indien nodig, kan de Verhuurder het voertuig (laten) ophalen. Deze kosten zijn ten laste van de huurder. 
 
Artikel 9. Huurprijs en huurwaarborg 
 
9.1. Ter nakoming van alle verplichtingen die op de huurder rusten, heeft JCA-Trucks het recht de betaling te vorderen van een 
huurwaarborg die slechts zal worden vrijgegeven ten vroegste zes weken na teruggave van het voertuig en nadat is vastgesteld dat de 
huurder alle verplichtingen is nagekomen. De huurwaarborg mag nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De 
huurwaarborg geeft geen recht op intresten. Bij gebreke aan betaling van de huurwaarborg heeft JCA-Trucks het recht haar prestaties op 
te schorten, zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder. 
 
Ingeval van verlening van de huurtermijn mag JCA-Trucks een bijkomende huurwaarborg vorderen bovenop de in de huurovereenkomst 
vermelde huurwaarborg. Verlengingen kunnen geweigerd worden indien de bijkomende waarborg niet gesteld wordt.  
 
9.2. De huurprijs vermeld in de huurovereenkomst is exclusief BTW en andere kosten of taksen. De brandstofkosten en de kosten voor 
eventuele smeermiddelen zijn niet inbegrepen in de huurprijs. 
 
9.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de huurprijs berekend per week. De huurprijs wordt afgerekend op het einde 
van de huur, tenzij de huur werd gesloten voor langer dan een week. In voormeld geval heeft JCA-Trucks het recht om per week betaling 
te eisen van de reeds verschuldigde huur. 
 
9.4. Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig en binnen de termijn zoals hieronder in artikel 12 voorzien. 
 
9.5. Indien het krediet, de financiële positie of het betalingsgedrag van de huurder naar het oordeel van JCA-Trucks daartoe aanleiding 
geeft, is JCA-Trucks gerechtigd om wekelijks een voorschotfactuur op te stellen die alvorens de volgende week aan te vatten volledig 
dient te worden betaald door de huurder of om integrale voorafbetaling te eisen. Indien de huurder weigert om op het verzoek van JCA-
Trucks in te gaan, behoudt JCA-Trucks V zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding 
lastens hem te ontbinden. In voorkomend geval is de huurder een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de totale prijs van de 
overeenkomst verschuldigd. JCA-Trucks behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien 
daartoe aanleiding bestaat, wegens hogere, werkelijk geleden schade 
 
Artikel 10. Belastingen - Boetes 
 
10.1. De huurder is verplicht alle lasten, belastingen en boetes, eurovignet, kosten voor tolwegen, etc. die voortvloeien uit het gebruik 
van het voertuig te betalen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder te waken over de correcte werking van de OBU en dit 
toestel steeds in te schakelen. 
 
10.2. Boetes en retributies hebben gezien het dringende karakter van de inning, een betwistingstijd van max. 24 uur.  Indien van 
toepassing, dient de huurder op zijn kosten ervoor te zorgen dat hij beschikt over alle nodige vergunningen en goedkeuringen.  
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10.3. De huurder dient JCA-Trucks van het voertuig.  
 
Artikel 11. Ontbinding - Annulatie 
 
11.1. Onverminderd het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, heeft JCA-Trucks het recht de huur van rechtswege, 
zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien de huurder één van zijn verplichting 
niet nakomt. In voormeld geval is tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van de totale huurprijs, onverminderd het 
recht een hogere schadevergoeding te vorderen zo hiertoe aanleiding bestaat. 
 
11.2. De huur wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden bij faillissement van de huurder, het 
aanvragen door de huurder van een regeling ter bescherming tegen zijn schuldeiseres en de beslissing tot in vereffeningstelling. 
 
11.3. Bij ontbinding van de huurovereenkomst is JCA-Trucks gemachtigd om de teruggave van het voertuig op eerste verzoek te vorderen 
zonder voorafgaandelijke machtiging van de rechtbank. Bij gebrek aan vrijwillige teruggave kan  JCA-Trucks het voertuig op kosten van 
de Huurder terug te nemen op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden, meer het recht op aanvullende schadevergoeding zoals 
in artikel 5.4. vermeld, naast de schadevergoeding vermeld in artikel 11.1 van onderhavige voorwaarden.  
 
11.4. Indien de huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van de totale 
huurprijs. Verschuldigde schadevergoedingen kunnen gecompenseerd worden met de reeds betaalde voorschotten. 
 
Artikel 12. Facturen 
 
12.1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen na factuurdatum. Bij gebreke hiervan, is van rechtswege en zonder 
voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar en een schadebeding van 10 %.  
 
12.2. Elke betaling zal eerst worden aangerekend op het schadebeding, vervolgens op de intresten en daarna op de hoofdsom. Indien de 
huurder meerdere facturen onbetaald heeft gelaten, zal elke betaling eerst worden aangerekend op de oudste facturen. Bovendien worden, 
bij gebreke aan wanbetaling van één factuur, alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 
 
Artikel 13. Zekerheid 
 
13.1. Ter zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichting en ten belope van het aan JCA-Trucks verschuldigde bedrag, met 
inbegrip van schadebeding, interesten en kosten, geeft de huurder al haar huidige en eventuele toekomstige vorderingen op haar 
opdrachtgevers in pand. De wederpartij machtigt JCA-Trucks het pand ter kennis te brengen van deze opdrachtgevers. 
 
13.2. Behoudens de schriftelijke toestemming van JCA-Trucks, doet de huurder afstand van haar recht op compensatie of van haar 
retentierecht. 
 
Artikel 14. Nietigheid en overdracht 
 
14.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze verhuurvoorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan 
tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval 
zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en 
rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien dergelijk beding 
niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen 
met rechtsgeldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 
 
14.2. JCA-Trucks heeft het recht om alle verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomsten aan een derde over te dragen. 
 
Artikel 15. Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)  
 
15.1. JCA-Trucks verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Huurder en chauffeurs met het oog de uitvoering van de 
overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de 
overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke is (Inspira?) JCA-Trucks, KBO nr. 0480.399.131, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge 
Mauw1100. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit 
noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 
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De Huurder draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan de Verhuurder bezorgt en verbindt 
er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens 
heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij zou ontvangen. 
 
De Huurder bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de 
inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 
 
De huurder is verplicht om de chauffeurs te informeren over de aanwezigheid van een track&trace systeem in het voertuig , en over het 
feit dat persoonsgegevens die op de chauffeurs betrekking hebben door JCA-Trucks worden verwerkt krachtens de huurovereenkomst. 
 
Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze 
 
16.1. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde en de Vrederechter van het kanton Beveren, zijn bevoegd om 
kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien, uit een gesloten overeenkomst. 
 
16.2. Enkel het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing op de gesloten overeenkomsten. 
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