
ALGEMENE HUUR- EN FACTUURVOORWAARDEN 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, levering, verkoop, verhuring en dienstverlening door Verhuring Defloo BV, tenzij voorafgaand 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De aanvaarding van levering of plaatsing houdt ook  aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.  

1. De gehuurde goederen  

De verhuurder verhuurt aan de huurder de tijdelijke 
sanitaire installatie(s) zoals omschreven in de 
huurovereenkomst.  

Alle verhuurde goederen blijven eigendom van de 
verhuurder en dienen na het verstrijken van de 
huurtermijn vrij ter beschikking van de verhuurder 
worden gesteld.  

Elke vorm van onderverhuring of afstand van huur is 
verboden, tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk 
schriftelijk akkoord. Het is niet toegestaan het 
gehuurde te verplaatsen. Indien het gehuurde van 
locatie wisselt moet dit steeds gemeld worden.  

2. De duur  

De huurovereenkomst start en eindigt op de 
overeengekomen datum en tijdstip. Indien de 
huurder de toestellen niet tijdig terugbrengt, eindigt 
de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de 
gehuurde goederen bij de verhuurder is 
terugbezorgd of is opgehaald. In dat geval is de 
huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra 
periode waarin hij de goederen in zijn bezit heeft 
gehad verschuldigd.  

3. De huurprijs en waarborgsom 

De huurprijs wordt per tijdseenheid aangeduid in de 
bijzondere voorwaarden. De huurprijs dient bij 
aanvang van de huurperiode te worden voldaan, net 
als de waarborg voor het naar behoren nakomen van 
de huurderverplichtingen.  

Optioneel en specifiek voor bouwwerven kan een 
bijkomende verzekering genomen worden ten 
belope van 1€/week (excl.btw) per cabine, die enkel 
schade dekt ten gevolge van vandalisme of diefstal. 
Opzettelijke schade of schade aan derden wordt 
hierin niet vergoed.  

4. De staat  

De verhuurder stelt het gehuurde in goede staat en 
functionerend ter beschikking van de huurder. De 
huurder heeft het recht het toestel voor gebruik te 
controleren. Elke klacht of schadegeval dient 
onmiddellijk schriftelijk gemeld te worden aan de 
verhuurder.  

Het is de huurder niet toegestaan door de verhuurder 
aangebrachte (reclame)teksten, afbeeldingen of 
welke kenmerken ook, te verwijderen of aan het oog 
te onttrekken. Daarnaast is het de huurder niet 
toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 
de verhuurder eigen reclame, afbeeldingen of 
naamsveranderingen op het gehuurde goed aan te 
brengen. 

De huurder moet het gehuurde in goede staat 
teruggeven. De teruggave gebeurt op last en kost 
van de huurder behoudens afwijkend akkoord. 

5. De verplichtingen van de huurder  

De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs, deugdelijke auto ter transport van de 
goederen en beschikken over de in België verplichte 
verzekeringen met betrekking tot de 
motorvoertuigen.  

De huurder dient de aanhangwagen en toestellen 
zorgvuldig én volgens de bedieningsvoorschriften te 
behandelen.  

De huurder draagt, voor eigen rekening, zorg voor 
alle nodige vergunningen en eventuele 
toestemmingen van wie dan ook die nodig zijn voor 
de plaatsing en/of het gebruik van de gehuurde 
goederen. Alle lasten, kosten voor lozing en 
belastingen mbt het gehuurde goed zijn voor 
rekening van de huurder. 

De huurder is verplicht de gehuurde goederen 
zodanig op te stellen dat zij beveiligd zijn tegen 
stormweer en wind, om schade te voorkomen.  

De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het 
vorstvrij houden van gehuurde goederen met 
watertoevoer. Eventuele kosten of schade komen 
ten laste van de huurder.  

De huurder verleent bij deze vrije toegang tot zijn 
lokalen en terreinen waar de goederen van 
Verhuring Defloo zich bevinden teneinde de 
verhuurder toe te laten de verhuurde goederen terug 
te halen in geval van wanbetaling, dit onmiddellijk na 
aanmaning tot betaling. 

6. Overmacht  

De verhuurder kan nooit verantwoordelijk gesteld 
worden voor een gedeeltelijke of volledige niet-
uitvoering wegens weeromstandigheden of 
overmacht. 

7. Schade aan de goederen  

De risico-overdracht van de verhuurde goederen 
heeft plaats dadelijk na hun afhaling of de levering.  

Elke beschadiging of verlies aan de verhuurde 
goederen, vanaf de aflevering tot bij de 
terugbrenging en door welke oorzaak ook, dient door 
de huurder te worden vergoed. De raming van de 
schade gebeurt door de verhuurder. De huurder zal 
als enige aansprakelijk zijn voor elke schade aan 
personen of goederen welke tijdens de opbouw, 
afbraak of standtijd van de verhuurde goederen 
wordt toegebracht. 

In geval van brand, diefstal of schade is de huurder 
verplicht de verhuurder ervan op de hoogte te 
brengen alsook een klacht in te dienen bij de politie. 
Dit doet evenwel geen afbreuk aan het recht van 
Verhuringen Defloo om van de huurder een 
vergoeding wegens verlies van het verhuurde goed 
te vorderen. 

Veranderingen en/of reparatie mag uitsluitend door 
of in opdracht van de verhuurder worden verricht. 

8. Reiniging  

Het gehuurde moet zich steeds binnen max. 5 meter 
van een voor een vrachtwagen goed berijdbare en 
verharde weg te bevinden. Indien dit niet het geval is 
en er servicebeurten moeten gebeuren zal deze 
kostprijs aangerekend worden.  

De toiletcontainers dienen in gereinigde staat 
terugbezorgd te worden. Bij gebreke bedraagt de 
kostprijs tot reiniging minimum 75 €, ten laste van de 
huurder.  

9. Opzegging/Ontbinding 

Deze huurovereenkomst kan door de verhuurder 
met onmiddellijke ingang worden opgezegd als de 
huurder enige verplichting uit de overeenkomst niet 
nakomt.  

Als de huurder de reservatie annuleert om welke 
reden dan ook, worden annulatiekosten 
aangerekend ten belope van 30 % van de hoofdsom.  

Bij eenzijdige annulatie in de week voor huurdatum 
is de volledige huurprijs verschuldigd.  

10. Facturatie  

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Ieder bedrag 
waarvan de betaling niet heeft plaatsgevonden 
binnen dertig dagen na factuurdatum, zal van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling worden 
verhoogd met een rente van 12 % vanaf 
factuurdatum en een schadebeding van 15%, met 
een minimum van 75€, onverminderd andere 
innings- en gerechtskosten. Betwisting dient te 
gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum, per 
aangetekend schrijven.  

11.  Geschillen  

Op de overeenkomsten tussen Verhuringen Defloo 
en de huurder is steeds het Belgisch recht van 
toepassing. In geval van betwisting tussen partijen 
zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de 
maatschappelijke zetel bevoegd om kennis te 
nemen van het geschil.


