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Artikel 1: : Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en 

voorzover VZW Klimkracht een schriftelijke 

mailbevestiging heeft gedaan en het een 

huurovereenkomst met de kandidaat huurder heeft 

afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand 

te zijn gekomen op het moment waarop de 

bevestiging van de getekende overeenkomst door 

VZW Klimkracht is verzonden of op andere wijze wordt 

bevestigd. 

2. Indien de kandidaat huurder in zijn correspondentie 

met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen 

naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid 

daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de 

huurovereenkomst en/of enige bepaling uit de 

verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en 

voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 

overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op 

de betreffende huurovereenkomst. Indien een der- 

gelijke afwijking of aanvulling door VZW Klimkracht 

wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking 

hebben en kan de huurder daaraan geen enkel recht 

ontlenen voor eventuele toekomstige 

huurovereenkomsten. 

 

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. Door ondertekening/ bevestiging van de 

huurovereenkomst stemt de huurder met de inhoud 

hiervan in, tenzij hij binnen 5 werkdagen na 

dagtekening van de huurovereenkomst in schrift aan 

VZW Klimkracht laat weten dat zij zich niet met de 

inhoud kan verenigen.  

2. Elke huurovereenkomst wordt begeleid van een 

beschrijving van de reeds aanwezige schade aan de 

goederen, waarvoor de huurder niet aansprakelijk kan 

worden gesteld. Dit statusrapport wordt door de 

huurder bij afhaling zoals bepaald in art. 4 

ondertekend. 

3. Een op schrift gesteld aanbod kan uitsluitend in schrift 

worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze 

herroeping of dit verzoek tot wijziging VZW Klimkracht 

heeft bereikt, alvorens de VZW Klimkracht is 

overgegaan tot feitelijke uitvoering van de 

huurovereenkomst. In ieder geval is een op schrift 

gesteld door beide partijen ondertekende 

huurovereenkomst onherroepelijk geworden, indien 

niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een 

herroeping is verzonden.  

4. VZW Klimkracht heeft het recht een huurvraag zonder 

opgave van redenen te weigeren.  

5. De inhoud van de huurovereenkomst en de omvang 

van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door 

het huurcontract. Ingeval van tegenstrijdigheid met  

 

 

andere documenten en verklaringen is de inhoud van 

het huurcontract bepalend.  

6. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of 

mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers 

van VZW Klimkracht, of namens VZW Klimkracht  

gemaakt of gedaan door andere personen die als 

vertegenwoordiger optreden, binden VZW Klimkracht 

slechts indien deze afspraken, toezeggingen of 

mededelingen door haar tot vertegenwoordiging 

bevoegde bestuurders,of door dezen hiertoe 

gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 3: Huurperiode 

 

De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip 

zoals is overeengekomen en, meer specifiek: 

 

A. wanneer de huurder het gehuurde materieel op een 

overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip 

waarop het materieel door VZW Klimkracht aan de 

huurder wordt overhandigd; 

 

B. indien is overeengekomen dat de VZW Klimkracht 

de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het 

tijdstip waarop VZW Klimkracht het gehuurde op de 

overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. 

 

De huurtermijn eindigt feitelijk: 

 

A. wanneer de huurder het gehuurde materieel op een 

overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip 

waarop het materieel door de huurder aan VZW 

Klimkracht is overhandigd, tegen afgifte van een  

ontvangstbewijs; 

 

B. indien is overeengekomen dat VZW Klimkracht het 

ophalen van het gehuurde verzorgt op het tijdstip 

waarop het materieel door de huurder aan VZW 

Klimkracht is overhandigd, tegen afgifte van een  

ontvangstbewijs; 

 

C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in 

schrift door VZW Klimkracht aan de huurder wordt 

gesteld, op de volgende dag van voornoemde  

termijn voor 12.00 uur.  

 

D. De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde 

afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de 

huurder worden verlengd, mits beschikbaarheid 

schriftelijk is bevestigd door VZW Klimkracht en mits 

schriftelijke bevestiging van de huurder dat de 

verschuldigde extra huur bedragen zullen worden 

voldaan binnen de 24u. 
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Artikel 4: afhaling 

 

1. De huurder verbindt er zich toe de gehuurde goederen 

af te halen op het in de huurovereenkomst 

opgenomen ophaaldag, -uur en plaats. Bij niet afhaling 

op de in de huurovereenkomst opgenomen dag en 

uur, is VZW Klimkracht niet verplicht voor 

terugbetaling van reeds overgemaakte huurgelden. 

 

2. VZW Klimkracht kan indien opgenomen in de 

huurovereenkomst de gehuurde goederen leveren 

mits de huurder voorafgaandelijk voldaan heeft aan de 

betaling van de transportkosten vermeldt op de 

huurovereenkomst. Bij afwezigheid van de huurder op 

het in de huurovereenkomst opgenomen leverdag en -

uur, worden in geen enkel geval het verhuurbedrag of 

de transportkosten terugbetaald. 

 

Artikel 5: retournering 

1. De huurder verbindt er zich toe de gehuurde goederen 

terug te leveren op het in de huurovereenkomst 

opgenomen dag, uur en plaats. Bij niet teruglevering 

op de in de huurovereenkomst opgenomen dag, uur 

en plaats heeft de VZW Klimkracht het recht een 

bijkomende huurvergoeding te eisen van de huurder.  

2. De huurder verbindt er zich toe de goederen in 

dezelfde staat als bij afhaling terug te leveren. 

3. Gehuurde zaken worden na retourneming 

gecontroleerd op schade en reinheid. De huurder is 

vrij aanwezig te zijn op het tijdstip van controle, maar 

zijn aanwezigheid is niet vereist om een eventueel 

schaderapport op te stellen.  

4. De controle door VZW Klimkracht is bindend en kosten 

voor reiniging en herstelling zullen aan de huurder 

worden doorbelast. 

5. Indien bij voornoemde controle schade aan het 

gehuurde wordt geconstateerd, wordt de huurder 

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In 

deze schademelding zal een termijn worden gesteld 

waarbinnen de beschadigde goederen voor de 

huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve 

van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na 

verloop van deze termijn wordt tot reparatie of 

vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de 

huurder doorbelast. Indien de huurder geen gebruik  

maakt van de mogelijkheid tot contra-/ 

tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling 

door VZW Klimkracht bindend. 

 

Artikel 6: Verplichtingen van de huurder 

1. De huurder / diens personeel, hulppersonen en/of 

andere personen die in opdracht en/of onder 

verantwoordelijkheid van de huurder het gehuurde 

bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het 

gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, 

gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en 

volgens dezen te handelen. Tevens staat de huurder 

ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen  

2. bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken 

over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte 

diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.  Vorenstaande 

geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking 

en/of dekking. 

3. De huurder heeft na het verstrijken van de 

huurtermijn een teruggaveplicht. 

4. Indien de huurder het gehuurde na het verstrijken van 

de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen 

aangifte heeft gedaan van diefstal is zij in verzuim.  

5. Naast de huursom is de huurder in dit geval tevens de 

Dagwaarde van de niet-geretourneerde goederen aan 

VZW Klimkracht verschuldigd. 

6. De huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, 

belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik 

van het gehuurde door hem of derden, te zullen 

betalen. VZW Klimkracht kan in geen enkel geval 

aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van 

noodzakelijke vergunningen nodig voor het opstellen 

van de gehuurde goederen op de plaats gekozen en/of 

gebruikt door de huurder. De kosten voor deze 

vergunning zijn ten laste van de huurder. 

7. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is 

slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van VZW Klimkracht. 

8. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te 

nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, 

maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. 

meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het 

zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz. 

9. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan 

het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders 

overeengekomen, is de huurder, bij verhuringen van 

een dermate lange termijn dat onderhoud door VZW 

Klimkracht aan het gehuurde noodzakelijk is, de 

onderhoudskosten aan  VZW Klimkracht verschuldigd. 

De huurder blijft de huurprijs verschuldigd gedurende 

de periode dat het onderhoud plaatsvindt. 

 

Artikel 7: schade en verlies 

1. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de 

periode waarin de huurder voor het gehuurde 

verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, 

doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan 

VZW Klimkracht te worden gemeld.  

2. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de 

huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan 

VZW Klimkracht te melden en van de diefstal aangifte 

te doen bij een politiebureau. Tevens is 

huurderverplicht een (kopie van het) proces-verbaal 

van aangifte aan VZW Klimkracht te over te maken. 

3. De datum van aangifte opgenomen in het proces-

verbaal geldt als einddatum van de huurperiode. 



Algemene Verhuurvoorwaarde SolarKar 

4. Bij diefstal of (economische) total- loss van het 

gehuurde, verplicht de huurder zich de schade aan 

VZW Klimkracht te vergoeden.  In geval herstel nog 

mogelijk is, verplicht de huurder zich tot vergoeding 

van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. 

Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van 

onderdelen en/of toebehoren van het ge- huurde. 

Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle 

overige  

5. dientengevolge door VZW Klimkracht geleden schade 

(zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: 

expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz. 

 

Artikel 8: Vervoer 

1. De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, 

dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt 

verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het 

gehuurde.  

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid VZW Klimkracht 

1. De aansprakelijkheid van VZW Klimkracht is 

uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en 

letselschade, aan zaken en personen van huurder, 

veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de 

gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van VZW 

Klimkracht. Tevens is de aansprakelijkheid van VZW 

Klimkracht beperkt tot het bedrag dat in het 

voorkomende geval onder de door haar afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt 

uitgekeerd.  

2. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en 

vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede 

verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet 

-en/of winstderving, vertragingsschade en 

stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 10: Reserveren en annuleren 

1. Bij het sluiten van de huurovereenkomst wordt het 

tijdstip en de periode waarop de reservering 

betrekking heeft en waartegen de zaken voor de 

huurder beschikaar dienen te zijn, in onderling overleg 

bepaald en in de huurovereenkomst vastgelegd. Indien 

de huurder de gereserveerde zaken niet op het 

overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen 

periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden 

de volledige huurprijs te voldoen. 

2. Onverminderd het voorgaande, kan de huurder de 

reservering vóór het tijdstip van de 

terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, 

Schriftelijk annuleren. De VZW Klimkracht kan 

beslissen dat de huurder de navolgende vergoeding 

verschuldigd is:  

a. 60% van het netto orderbedrag, wanneer de 

annulering 24u plaatsvindt vóór het tijdstip 

waarop de zaken aan de huurder ter 

beschikking zouden worden gesteld; 

b. 50% van het netto orderbedrag, wanneer de 

annulering 48u plaatsvindt vóór het tijdstip 

waarop de zaken aan de huurder ter 

beschikking zouden worden gesteld; 

c. 20% van het netto orderbedrag, wanneer de 

annulering 36u of meer plaatsvindt vóór het 

tijdstip waarop de zaken aan de huurder ter 

beschikking zouden worden gesteld. 

 

Artikel 11: betaling en overmacht 

1. Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het 

orderbedrag, volledig te zijn voldaan 24u voor afhaling 

van de gehuurde goederen.  

2. Alle betalingen dienen te geschieden op een door de 

VZW Klimkracht aan te wijzen rekening. In geval van 

betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering 

van de rekening van VZW Klimkracht als dag van 

betaling. 

3. Tevens heeft VZW Klimkracht, indien de huurder haar 

verplichtingen uit de huurovereenkomst niet, niet 

tijdig of niet behoorlijk nakomt, het recht tot 

opschorting van de uitvoering van die 

huurvereenkomst en/of daarmee direct 

samenhangende overeenkomsten, totdat betaling 

voldoende is.  

4. VZW Klimkracht is niet tot enige schadevergoeding 

jegens de huurder gehouden, indien zij wegens 

overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft 

kunnen nakomen. Onder overmacht dient te worden 

verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van 

VZW Klimkracht die van zodanige aard is, dat naleving 

van de huurovereenkomst in redelijkheid niet van VZW 

Klimkracht gevergd kan worden. Hieronder wordt 

mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere 

onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, 

epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en 

onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme 

weersomstandigheden, brand, machinebreuk, 

storingen in het bedrijf van VZW Klimkracht, 

problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van 

enige overheidsinstantie. 

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van 

VZW Klimkracht, ongeacht de duur van de 

huurvereenkomst.  

2. De huurder zal VZW Klimkracht onmiddellijk in schrift 

op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt 

genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op 

(enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij 

kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, 
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dient hij VZW Klimkracht hiervan op de hoogte te 

stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan VZW 

Klimkracht op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen 

waar de betreffende zaak zich bevindt. 

Artikel 13: Verzekering 

1. Conform artikel 7 is de huurder aansprakelijk voor alle 

schade aan en verdwijning van het gehuurde, 

voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij 

hieraan schuld heeft. De huurder is verplicht 

preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming 

van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij 

een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt 

opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een 

derde. 

2. Het afsluiten van BA Autoverzekering voor een 

aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa 

van 750 kg is niet verplicht, noch voor VZW Klimkracht, 

noch voor de huurder.  

3. Zodra een aanhangwagen aan een trekkend voertuig 

wordt gekoppeld, is het de verzekering van het 

trekkend voertuig die de dekking op zich neemt 

ongeacht het gewicht van de aanhangwagen. Is de 

aanhangwagen echter losgekoppeld, dan moet de 

huurder zelf voorzien in de dekking burgerlijke 

aansprakelijkheid voor zover de huurder daartoe 

verplicht is. 

4. Om gedekt te zijn voor schade met de aanhangwagen 

moet de ontlener van het gebruik melden aan de 

verzekeraar van zijn trekkend voertuig, zodat die 

verzekeraar indien nodig of wenselijk een uitbreiding 

kan voorzien op de polis BA Auto van de ontlener. 

5. De aanhangwagen is niet verzekerd tegen diefstal. Bij 

diefstal, verlies of schade door schuld is de huurder 

onverminderd aansprakelijk voor alle schade en 

daaruit voortvloeiende kosten.  


