
Algemene voorwaarden Garage F. Geudens bvba m.b.t. de huurwagens 

Prijs  de huurwagens / aanhangwagen worden verhuurd per dag, waarbij de bepaling “1 dag = 24u “ geldt.  

Alle vermelde bedragen zijn incl. BTW 1 dag 3 dagen 1 week (7 kalenderdagen) 

Minibus / bedrijfswagen € 100,00 (280KM/dag inbegrepen) € 75,00 / dag € 65,00 /dag  (2000KM tijdens 
totale huurperiode inbegrepen) 

Personenwagen € 40,00 (150KM/dag inbegrepen) / € 25,00 /dag  (1750KM tijdens 
totale huurperiode inbegrepen) 

Aanhangwagen 
(autotransport) 

€ 70,00  / / 

Reinigen voertuig € 80,00 (binnen (€ 40,00) en buiten (€ 40,00)) 

Brandstof en Adblue Het voertuig wordt volgetankt meegegeven en dient teruggebracht te worden met een volle brandstof- en 
Adblue tank. Indien dit niet het geval is wordt de kostprijs hiervoor aangerekend en in 1ste instantie 
verrekend met de borgsom.   

Navigatie (los toestel) € 18,15 (éénmalig te betalen tijdens huurperiode + verhoging borg) specificaties hieronder bij ‘Gebruik 
en aansprakelijkheid’. 

Kostprijs meer gereden KM’s € 0,10 / KM 

Huurprijzen LT (> 30 dagen) Berekening volgens leasecorner 

De voorlopig berekende prijs dient betaald te worden bij afhalen van het voertuig/de aanhangwagen. De voertuigen/de 
aanhangwagen moeten op het afgesproken tijdstip binnengebracht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, dient u onmiddellijk contact 
op te nemen met ons +32 3 315 71 76. 

Borg  er wordt een borgsom van € 620,00 (voor de aanhangwagen € 360,00) aangerekend, waarvan € 120,00 betaald moet 
worden bij reservatie. De borgsom wordt - na controle van het voertuig – terug op uw rekening overgeschreven.  
Reservatie  een reservatie is pas definitief na betaling van € 120,00. U vraagt per mail op verhuur@geudens.be de huurperiode 
en het gewenste voertuig aan. Wij beantwoorden uw mail met de beschikbaarheid, voorlopig berekende prijs en de algemene 
voorwaarden. Vanaf die dag is de wagen voorlopig gereserveerd en heeft u 3 dagen de tijd om  
€ 120,00 over te schrijven, indien dit niet gebeurd vervalt uw reservatie en zijn we niet aansprakelijk indien het voertuig niet meer 
beschikbaar is voor de gevraagde periode. 

Verzekering en wegbijstand   de voertuigen zijn omnium verzekerd met een vrijstelling van € 620,00 (te betalen door de huurder 
bij schade door eigen fout). Bij schade aan derden zal de  huurder instaan voor de meerprijs aan verzekering op jaarbasis t.o.v. de 
Bonus Malus graad van voor het ongeval. Een aangifteformulier is steeds voorzien in de wagen bij de boorddocumenten. Eventuele 
schade aan het voertuig dient door de huurder gemeld te worden. Wanneer u onterecht beschuldigd wordt van een aanrijding, 
verwittig dan onmiddellijk de lokale politie en ons om u bij te staan. Bij nalatigheid of niet melden van schade / een aanrijding is de 
huurder verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit een onderzoek. De voertuigen zijn verzekerd voor de wettelijk 
toegestane inzittenden en wettelijk bepaalde mogelijkheden m.b.t. het gebruik van deze voertuigen. Bestuurders moeten in het bezit 
zijn van een geldige identiteitskaart en een geldig Rijbewijs B.  Losse spullen die aanwezig zijn in de voertuigen zijn niet mee 
verzekerd! Laat dus geen waardevolle spullen achter in de voertuigen. Wegbijstand is voorzien via de verzekeringsmaatschappij, 
gegevens zijn terug te vinden bij de boorddocumenten in de voertuigen. 

Overmacht  wanneer er sprake is van een totaal verlies zal Garage Geudens proberen - in de mate van het mogelijke - een 
vervangend voertuig te voorzien voor de volgende huurder. Indien hiertoe geen mogelijkheid is, zal de volgende huurder met een 
ander / eigen vervoermiddel zijn reis moeten aanvangen. De betaalde reservatie wordt terug op uw rekening overgeschreven.  
Gebruik en aansprakelijkheid  de huurder moet elk ongeval, diefstal, brand enz. binnen de 24u aan de hand van een aangifte 
formulier melden bij de eigenaar (Garage F. Geudens) en in geval van gewonden of betwisting aangifte doen bij de politiediensten. 
De huurder dient het voertuig/de aanhangwagen te gebruiken als een goede huisvader. Inbreuken op de wegcode of wetgeving 
zullen doorgerekend worden aan de huurder. (snelheidsboetes, eventuele takelkosten enz.) Een draagbaar navigatietoestel kan – 
mits het betalen van de meerprijs – ter beschikking gesteld worden tijdens uw huurperiode. De borg wordt dan automatisch verhoogd 
met € 165,00. Indien het toestel beschadigd wordt, mag de huurder het houden voor de nieuwprijs van het toestel. Wanneer het 
navigatietoestel gestolen wordt, zal de betaalde borg niet terugbetaald worden, aangezien dit toestel niet mee verzekerd is.  
Niet toegestaan       de voertuigen/de aanhangwagen mogen niet doorverhuurd worden. De voertuigen mogen niet als taxi gebruikt 
worden. De voertuigen/de aanhangwagen mogen niet uitgeleend worden aan derden, zonder schriftelijke toelating van de eigenaar 
(Garage F. Geudens bvba).  

Privacy notice  Garage F. Geudens verzamelt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst, om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen, voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd 
belang. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor commerciële doeleinden (bv. direct marketing) mits u 
hiervoor expliciet uw toestemming hebt gegeven. Toestemming vereist een duidelijke bevestigende handeling. U hebt het recht om 
uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele correcties te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het gebruik ervan 
voor commerciële doeleinden. Bij het afsluiten van een overeenkomst stemt u ermee in dat Garage F. Geudens bvba, in het kader 
van het uitvoeren van de overeenkomst en taken van algemeen belang, de persoonsgegevens eventueel meedeelt aan 
overheidsdiensten of de verzekeringsmakelaar/-maatschappij. Elke klacht over een overeenkomst kan worden gericht aan: Garage 
F. Geudens bvba – Paul Geudens – Meerseweg 8 2321 Meer – Tel. +32 3 315 71 76  - paul@geudens.be  


