ALGEMENE VOORWAARDEN – ARVAL RENTING

Art. 1

Huurovereenkomst en gebruiksrecht

1.1.

Indien de Huurder een Huurovereenkomst wenst aan te gaan met Arval met
betrekking tot een wagen, bezorgt hij Arval een door hem ondertekend Arval
orderformulier. Aanvaarding van de order gebeurt middels toezending door
Arval van een orderbevestiging waarin onder meer de vermoedelijke
afleveringsdatum van de huurwagen, het overeengekomen jaarkilometrage,
de huurprijs en de huurperiode, de prijs voor de meer, respectievelijk minder
gereden kilometers ten opzichte van het overeengekomen jaarkilometrage, de
prijzen per dag voor een respectievelijk langere of kortere leaseperiode dan
overeengekomen en andere van belang zijnde gegevens. De
Huurovereenkomst komt tot stand door en op het ogenblik van de toezending
aan Huurder van de door Arval getekende orderbevestiging.

Alle boetes, retributies en kosten als gevolg van overtredingen en strafbare
feiten begaan met de Huurwagen, verhoogd met een administratiekost per
dossier, zijn voor rekening van de Huurder..
2.4.

De maandelijkse huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste van
elke maand. De eerste betaling dient evenwel plaats te vinden op het moment
van ingebruikname van de wagen en zal de periode bestrijken vanaf het
moment van ingebruikname van de wagen tot en met de laatste dag van de
daaropvolgende maand.
De Huurder verbindt zich ertoe om aan zijn financiële instelling een
domiciliëringsopdracht te geven voor alle betalingen welke de Huurder
ingevolge de Huurovereenkomst verschuldigd zal zijn.

1.2.

Indien na de totstandkoming van de Huurovereenkomst, doch vóór aflevering
van de huurwagen aan de Huurder, de catalogusprijs van de wagen en/of van
de opties en/of accessoires wijzigt, de van toepassing zijnde belastingen en/of
de rente verhoogt, zal de huurprijs worden aangepast. De definitieve huurprijs
is derhalve de prijs vermeld in de Bevestiging van Inzet, formulier dat aan
Huurder wordt verzonden na ondertekening door de Huurder van het
Ingebruiknamebewijs vermeld in artikel 3.

Iedere factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum op de rekening van
Arval te zijn bijgeschreven bij gebreke waaraan over het niet tijdig betaald
bedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een
rente verschuldigd is berekend conform de Wet van 02/08/2002 betreffende
de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S.
07/08/2002), verhoogd met een conventionele schadevergoeding gelijk aan
15% van het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR per
factuur.

Art. 2

Huurprijs en betaling

2.1.

In de maandelijkse huurprijs is een vergoeding voor de volgende kosten en
diensten inbegrepen:
a) afschrijving
b) de verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling (BIV) en radiotaks
van toepassing op het ogenblik van de totstandkoming van de
Huurovereenkomst
c)
interest
d) administratiekosten en management fee
e) schadebeheer
f)
reparatie en periodiek onderhoud (inclusief banden)
g) Arval-Assistance (24 uur service)
h) tenlasteneming door Arval van bepaalde schade of verlies van de
huurwagen zoals gedefinieerd in artikel 7.4 (Perfecta)
i)
de premies van de verzekeringsovereenkomsten voor de
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid inzake de wagen (BA), rechtsbijstand
en “Persoonlijke Ongevallen Bestuurder”,

Compensatie is niet toegelaten. De verplichting tot betaling wordt niet
tenietgedaan en mag niet worden opgeschort doordat de Huurder één of meer
huurwagens, door welke oorzaak dan ook en ongeacht de duurtijd ervan, niet
kan gebruiken.

j)
k)

Per 31 december van ieder jaar - tenzij anders overeengekomen - wordt het
alsdan met de huurwagen en het met de eventuele vervangwagen(s) gereden
aantal kilometers vastgesteld (hetzij door aangifte ervan door de Huurder
hetzij middels een schatting gedaan door Arval aan de hand van de laatst
bekende kilometerstand bij een onderhoudsbeurt, tankbeurt of herstelling). Het
totaal aantal méér of minder gereden kilometers ten opzichte van het
overeengekomen jaarkilometrage wordt - rekening houdende met eerdere
verrekeningen - als voorschot op een latere eindafrekening aan de Huurder
aangerekend respectievelijk vergoed tegen de prijs van de meer
respectievelijk de minder gereden kilometers.
De eindafrekening vindt plaats bij de beëindiging van de Huurovereenkomst
en naar de stand van de kilometerteller bij de inlevering van de huurwagen, te
vermeerderen met de kilometers gereden in een vervangwagen, de kilometers
van een tussentijds vervangen kilometerteller en de kilometers te rijden naar
het centrale inleverpunt van de huurwagen (thans zijnde Zaventem). Alsdan
heeft ook de verrekening plaats van het aantal dagen dat de leaseperiode
langer of korter is geweest dan overeengekomen tegen de overeengekomen
dagprijs, waarbij de creditering van de dagprijs nooit meer zal bedragen dan
het aantal dagen tussen de overeengekomen looptijd en de maximale looptijd
zoals vermeld op het bericht van inzet, dan wel nooit meer nadat het
maximum kilometrage is overschreden.

2.3.

Aflevering

3.1.

De wagen wordt afgeleverd volgens de specificaties van de orderbevestiging.
De Huurder, of het personeelslid van de Huurder dat het gebruiksrecht van de
huurwagen in kwestie zal krijgen (hierna genoemd "de Gemachtigde
Bestuurder"), tekent een Ingebruiknamebewijs onder andere vermeldende de
kilometerstand, de accessoires welke bij de wagen geleverd worden,
eventuele veranderingen en voorzieningen welke in de wagen zijn
aangebracht, de gegevens betreffende een eventueel gelijktijdig ingeleverde
huurwagen en zijn persoonsgegevens. Het naderhand aanbrengen van
accessoires, veranderingen of voorzieningen aan de huurwagen vereisen de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Arval.

3.2.

De Huurder beschikt over een termijn van vijf werkdagen om het voertuig in
ontvangst te nemen bij gebreke waaraan het voertuig geacht wordt te zijn in
ontvangstgenomen in goede staat en conform de orderbevestiging .

3.3.

Arval is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van laattijdige
levering van de huurwagen.

Art. 4

Gebruik, onderhoud, beperkingen en maatregelen

4.1.

De Huurder is verplicht de huurwagen zorgvuldig en als een goed huisvader te
(doen) gebruiken, in overeenstemming met zijn bestemming en met
inachtneming van de gebruiks-, onderhouds- en overheidsvoorschriften en
onderhavige algemene voorwaarden. Schade ten gevolge van nalatigheid,
gebrek aan zorg of onoordeelkundig handelen is voor rekening van de
Huurder.

Indien vermeld in de orderbevestiging:
een vervangwagen overeenkomstig art. 6
voorschot brandstofkosten.

De maandelijkse huurprijs zal verhoogd worden met btw en eventueel andere
na de totstandkoming van de Huurovereenkomst van toepassing zijnde
belastingen, heffingen kosten en taksen.
2.2.

Art. 3

Arval is gerechtigd om de vergoeding voor de componenten reparatie,
onderhoud en banden in het begin van elk kalenderjaar overeenkomstig de
consumentenprijsindex (algemeen indexcijfer) aan te passen en in rekening te
brengen.
Eventuele verhogingen van de prijscomponenten vermeld in artikel 2.1. b), h),
i) en k) zijn voor rekening van de Huurder, en worden automatisch door Arval
in de huurprijs doorgerekend. Hetzelfde geldt voor extra kosten veroorzaakt
door (nieuwe) overheidsmaatregelen
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De Huurder zal de wagen in geen geval gebruiken voor snelheids- prestatieof betrouwbaarheidsritten of soortgelijke evenementen, voor het geven van
rijlessen, wederverhuur of het vervoer van personen en goederen tegen
betaling.
4.2.

De Huurder is verplicht de wagen voor onderhoud en reparatie tijdig aan te
bieden in het Belgische netwerk van exclusieve dienstverleners dat door Arval
werd aangeduid. De kosten van smeren, olie verversen en periodiek
onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant, alsmede de kosten van
reparatie en vervanging van de onderdelen en van de mee gehuurde opties
en/of accessoires verbonden aan het "normale gebruik" van de wagen zijn
voor rekening van Arval. Voor ieder onderhoud of vervanging van onderdelen
boven EUR 150 (exclusief btw), voor het vervangen van banden en voor alle
herstellingen van schade is steeds voorafgaande toestemming van Arval
vereist.
Ingeval de huurwagen geïmmobiliseerd is in het buitenland, wordt de factuur
voor de betreffende dienstverlening opgemaakt op naam van Arval doch
betaald door de Huurder. Arval vergoedt als regel het bedrag dat op basis van
Belgische werkplaatsnormen en prijzen voor een soortgelijke reparatie
verschuldigd zou zijn geweest. Indien echter de werkelijke kosten van de
reparatie lager waren dan het aldus bepaalde bedrag, worden alleen de
werkelijke kosten vergoed. Geen enkele factuur wordt nog aanvaard na een
termijn van 30 dagen na uitgifte ervan.
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4.3.

De Huurder is er eveneens toe gehouden om de wagen tijdig aan te bieden
voor iedere bij wet voorgeschreven technische controle. De schouwingskosten
vallen integraal ten laste van Arval.
Indien de Huurder de wagen niet binnen de (wettelijk) voorgeschreven
termijnen voor (her)keuring aanbiedt bij de technische controle, of niet tijdig
aanbiedt bij de door Arval aangeduide dienstverlener voor de vereiste
reparaties en/of onderhoud, zijn alle daardoor veroorzaakte kosten en
schades (zoals boetes voor laattijdige (her)keuring) volledig voor rekening
van de Huurder.

6.4

Arval voorziet daarenboven in een pechverhelpingsservice, Arval Assistance
genaamd. Deze service voorziet onder meer dat in de EEA een beroep op de
dag- en nachtservice van Arval kan worden gedaan voor pechverhelping.

Art. 7

Verzekeringen, Tenlasteneming door Arval (Perfecta), aansprakelijkheid
A.

7.1.

Het is de Huurder verboden om gebruik te maken van de huurwagen zolang
deze niet is voorzien van een geldig schouwingsbewijs. Iedere inbreuk op dit
verbod zal worden beschouwd als een grove fout.
4.4.

4.4.

Volgende afspraken gelden specifiek voor banden:
−
Het vervangen van de banden gebeurt onder de verantwoordelijkheid
van de Huurder, die verantwoordelijk is voor alle gevolgen van inbreuken
of ongevallen veroorzaakt door de slechte staat van de banden.
De Huurder maakt enkel gebruik van de bandenleveranciers die door
Arval werden aangeduid. Bij vervanging van banden wordt de keuze van
het merk aan Arval overgelaten. Indien de banden worden geleverd door
een verdeler die niet goedgekeurd is of in het buitenland, betaalt Arval de
Huurder bij voorleggen van een vereffende factuur een bedrag terug dat
gelijk is aan de kost van dezelfde dienstverlening in het goedgekeurde
Belgische netwerk.
−
Indien er winterbanden opgenomen zijn in de Huurovereenkomst, dient
de montage en demontage elke winter plaats te vinden en dit in de
periode van midden november tot midden april.
Defecten aan de kilometerteller dienen binnen 24 uur worden gemeld aan
Arval en, in overleg met Arval, onmiddellijk te worden hersteld. Het aantal
gereden kilometers gedurende de tijd dat de teller defect was, wordt door
Arval begroot aan de hand van het tot dan toe werkelijk gereden kilometrage
op dagbasis.

4.5.

Om landen buiten de Europese Unie of internationale transitzones van
havens, stations en luchthavens te betreden, dient de bestuurder in het bezit
te zijn van een attest of “verkeerstoelating” waarin Arval daartoe de
toestemming verleent. Voormelde toestemming verandert niets aan het
territoriale gebied dat door de verzekering is gedekt.

4.6.

De wagen blijft te allen tijde eigendom van Arval. Indien derden maatregelen
tegen de wagen treffen, er beslag op (laten) leggen, de wagen uit het bezit van
de Huurder geraakt of dreigt te geraken, zal de Huurder Arval terstond
daarvan verwittigen en zonodig alle voorzieningen treffen. De kosten van Arval
om haar rechten op de wagen te vrijwaren en uit te oefenen, alsmede
eventuele schade opgelopen door Arval, zijn voor rekening van de Huurder,
tenzij de maatregelen van derden aan Arval te wijten zijn.

4.7.

Arval heeft steeds het recht om de wagen te (laten) inspecteren. De Huurder
verleent daaraan onmiddellijke haar volledige medewerking.

Art. 5

Brandstof

5.1.

Ingeval inbegrepen in de dienstverlening, kan door de Huurder of de
Gemachtigde Bestuurder met de Arval brandstofkaart op rekening van Arval
brandstof voor de huurwagen worden getankt. Alle kosten en schade
tengevolge van misbruik, ongeoorloofd gebruik en/of verlies of diefstal van de
Arval brandstofkaart zijn volledig voor rekening van de Huurder.. In geval van
misbruik, verlies of diefstal dient de Huurder Arval onmiddellijk te informeren.

5.2.

Indien brandstofkosten als voorschot in de huurprijs zijn begrepen, is dit de
gemiddelde kostprijs van de brandstof op basis van het geschatte bij
ingebruikname. Tussentijds kan een aanpassing van dit voorschot
plaatsvinden van zodra de oorspronkelijke gemiddelde kostprijs met meer dan
EUR 0,03 (exclusief BTW) per liter is gewijzigd. Een aanpassing is tevens
mogelijk indien blijkt dat het in de huurprijs begrepen voorschot voor
brandstofkosten te hoog of te laag is.

5.3.

Gelijktijdig met de (jaarlijkse) verrekening van de meer of minder gereden
kilometers t.o.v. het overeengekomen jaarkilometrage en tegelijkertijd met de
(eind-)afrekening na inname, heeft verrekening plaats van de door Arval
betaalde werkelijke kosten voor brandstof en het totaal van de door de
Huurder betaalde voorschotten op brandstofkosten.

Art. 6

Vervangwagen en Arval Assistance

6.1.

Indien een vervangwagen in de dienstverlening begrepen is, heeft de Huurder
recht op een vervangwagen bij (schade-) reparatie in België die niet binnen 24
uur kan worden uitgevoerd en bij (schade)reparatie in het Europa die meer
dan 2 werkdagen duurt.
De bepalingen van de ze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op de ter beschikking gestelde vervangwagen.

6.3.
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VERZEKERING: DEKKING VAN DE RISICO'S AANGAANDE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
HUURWAGEN(S)

Arval verzekert de risico’s aangaande Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid van
de huurwagen(s). Daartoe sluit Arval, in haar hoedanigheid van (verbonden)
verzekeringsagent van hiernavolgende verzekeringsmaatschappijen hiervoor
de nodige verzekeringsovereenkomsten BA en dekking “Persoonlijke
Ongevallen Bestuurder” af met Greenval Insurance Limited met zetel
gevestigd te 5, George’s Dock - Dublin 1 – Ierland. Inzake rechtsbijstand wordt
dekking geplaatst bij Euromex nv met zetel gevestigd te Prins Boudewijnlaan
45 - B-2650 Edegem.
Op de verzekeringsdekkingen zijn (algemene) verzekeringsvoorwaarden van
toepassing die Huurder binden. Door ondertekening van het orderformulier,
bevestigt huurder dat hij/zij een kopie van deze algemene en bijzondere
voorwaarden heeft ontvangen.

7.2.

Dekking is, behoudens ingeval beperkt tot de landen vermeld op het
internationale verzekeringsbewijs, tenzij andersluidende voorafgaande
schriftelijke toestemming.
B.

7.4.

TENLASTENEMING VAN BEPAALDE SCHADEs AAN OF VERLIES
VAN DE HUURWAGEN - PERFECTA

Principe: verdeling van de risico’s tussen Arval en de Huurder – Perfecta.
Alle schade aan of verlies van de huurwagen, te wijten aan één van de
hieronder gedefinieerde oorzaken, zal:
(i) ten belope van een forfaitair bedrag (zoals bepaald in de
Huurovereenkomst) ten laste zijn van de Huurder overeenkomstig artikel
7.6; en
(ii) Ten belope van het bedrag dat voormeld forfaitair bedrag overstijgt, ten
laste zijn van Arval, voor zover het schadegeval zich voordoet in één van
de landen, voorzien in art. 7.2.
Deze tenlasteneming door Arval wordt “Perfecta” genoemd. De maandelijkse
huurprijs zal deze tenlasteneming omvatten. Deze component van de huurprijs
kan worden aangepast in functie van het schadeverloop zoals geëvalueerd
door Arval.
Bij vervanging van de voorruit van de Huurwagen, is de Huurder aan Arval
een forfaitaire bijdrage (eveneens “eigen risico”) verschuldigd van EUR 85,00.
Definities van de door Arval ten laste genomen risico’s
a)

b)

c)

d)

7.5.

"Brand": brand, vuur, ontploffing, bliksem, kortsluiting of soortgelijke
incidenten, w.o. het smelten van de elektrische bedrading, evenals de
kosten van het blussen en de hierdoor veroorzaakte schade.
"Diefstal of poging tot diefstal" (art. 461 en 51 Strafwetboek), inclusief
joyriding. Een wagen zal evenwel slechts als gestolen worden
beschouwd na een wachtperiode van 30 dagen na resp. de aangifte bij
Arval of het neerleggen van de klacht bij de Belgische overheid.
"Accidentele schade" : de schade veroorzaakt door externe factoren,
zoals:
ongevallen
vandalisme
(in)braak
natuurelementen (zoals storm, regen, ijs, sneeuw, hagel, bliksem)
het neervallen van luchtvaartuigen of delen ervan of voorwerpen
eruit
aanraking met dieren
beschadiging tijdens het transport van de wagen.
"Glasbreuk": de schade veroorzaakt aan voor-, zij- of achterruiten,
tengevolge van de impact van een voorwerp vreemd aan het voertuig.

Uitzondering: risico’s die steeds volledig door de Huurder ten laste worden
genomen
Schade aan of verlies van de Huurwagen, evenals elke onrechtstreeks en/of
indirecte schade van welke aard dan ook, zal steeds volledig ten laste van de
Huurder blijven in volgende gevallen:
a) Schade of verlies die voortvloeit uit het opzet of de grove fout, zelfmoord
of poging tot zelfmoord, vanwege de Huurder, de Gemachtigde
Bestuurder of enige andere persoon die de wagen mocht besturen met
toestemming van de Huurder en/of de Gemachtigde Bestuurder.
b) Schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de wagen voor een
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of – wedstrijd, voor het
geven van rijlessen, wederverhuur, voor het vervoer van personen en
goederen tegen betaling of voor andere doeleinden dan door de wet is
toegestaan.
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c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

Schade aan een Huurwagen veroorzaakt door vervoerde goederen en/of
dieren.
Schade veroorzaakt door het abnormaal of buitensporig gebruik van de
Huurwagen, of door een duidelijk gevaarlijke manier van rijden, zoals:
klaarblijkelijk onaangepaste snelheid bij mist, sneeuwval, ijzel of
hevige regenval
overdreven moeheid achter het stuur
beslagen of aangevroren ruiten
slechte staat van de banden.
Schade die zich voordoet
wanneer de wagen op het ogenblik van het ongeval niet in orde is
met de reglementering op de technische controle
wanneer hij bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan
de wettelijke voorschriften inzake het recht om een voertuig te
besturen.
Alle schade die zich voordoet ten gevolge van enige oorzaak of
omstandigheid buiten de controle van één van de partijen zoals staking
of soortgelijke sociale moeilijkheden, oorlog, rellen, daden van terrorisme
of handelsembargo's.
Alle schade die zich voordoet wanneer de Bestuurder zich bevindt in
staat van strafbare alcoholische intoxicatie, dronkenschap of in een
gelijkaardige toestand tengevolge van het gebruik van andere producten
dan alcoholische dranken.
Bij ontvreemding (bv. door personeel van de Huurder).
Indien bij diefstal alle originele sleutels niet voorgelegd kunnen worden,
of wanneer de wagen daarmee uitgerust is, alle afstandsbedieningen
en/of sleutels van stroomonderbreker(s), uitgezonderd in het geval van
car- of homejacking.
Schade door diefstal of poging tot diefstal waarbij de nalatigheid van de
Huurder of de Bestuurder het plaatsvinden van de schade heeft
bevorderd.
Schade aan en door diefstal of poging tot diefstal van een radioinstallatie waarvan het afneembaar frontpaneel niet kan voorgelegd
worden of van een draagbaar GPS-systeem, autotelefoon, GSM of
andere beeld-, muziek- of communicatieapparatuur (w.o. ook PC en fax).

a)

b)

7.11.

b)

7.8.

b)

Indien de Huurder er niet in slaagt binnen voormelde termijn de nodige
dekking te bekomen, is de Huurder gedurende de looptijd van de
Huurovereenkomst aansprakelijk voor en vrijwaart hij Arval tegen elke
schade aan of verlies van de Huurwagen, onverminderd het recht van
Arval om de Huurovereenkomst op te zeggen conform de Algemene
Voorwaarden.

C.

ANDERE SCHADEGEVALLEN

Tussentijdse beëindiging van een Huurovereenkomst

9.1.

Voortijdige opzeg
Bij voortijdige beëindiging van een Huurovereenkomst op verzoek van de
Huurder, zal de Huurder aan Arval een bedrag betalen gelijk aan het aantal
dagen dat de leaseperiode korter is dan overeengekomen en vermenigvuldigd
met de overeengekomen dagprijs. In voorkomend geval blijven art. 2.2, art.
5.2 en art. 12 van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.2.

Indien, naar het oordeel van Arval, de reparatie-, onderhouds- of eventueel
andere kosten van een wagen bovenmatig oplopen zonder dat de Huurder of
Arval daarvoor in redelijkheid een verwijt treft, heeft Arval het recht de
Huurovereenkomst te beëindigen en betrokken voertuig terug te nemen
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn . Art. 2.2, art. 5.2 en art.
12 van deze Algemene Voorwaarden blijven in dit geval onverkort van
toepassing, behalve wat betreft de verrekening van het aantal dagen.

10.1.

PROCEDURE

Ieder schadegeval inzake de Huurwagen dient onmiddellijk en ten laatste
binnen één werkdag na het schadegeval, omstandig, volledig en schriftelijk te
worden aangegeven aan Arval middels het Europees aanrijdingformulier.
Bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal (volgens definitie in artikel 7.4)
van de huurwagen en bij verlies of diefstal van documenten, van de
nummerplaat, de sleutel van het voertuig of stroomonderbreker, dient
onmiddellijk klacht neergelegd worden bij de bevoegde overheid. Ingeval het
voorgaande zich voordoet in het buitenland, dient daarenboven eveneens
klacht neergelegd worden bij de Belgische overheid, en dient het nummer van
het (de) opgestelde PV(s), bij de schadeaangifte vermeld te worden.

7.10.

Art. 10

Naast de risico’s die steeds volledig door de Huurder ten laste genomen
worden zoals vermeld in art. 7.5, is alle schade andere dan deze vermeld in
art. 7.4, evenals deze die niet gedekt zou zijn door de in art. 7.1. vermelde
verzekeringsovereenkomst(en) voor rekening van de Huurder. In geval
dergelijke schade zich voordoet zal de Huurder Arval hiervoor integraal
vergoeden en/of vrijwaren. In geen geval is Arval aansprakelijk ten aanzien
van de Huurder of ten aanzien van derden voor schade toegebracht aan de
huurwagen, de Huurder of derden.
D.

7.9.

Een ongunstig schadeverloop van één of meer van de wagens kan er toe
leiden dat Arval het risico van schade aan en/of verlies van de wagen(s),
zoals opgesomd in artikel 7.4, niet langer op redelijke wijze ten laste kan
nemen.
Arval stelt de Huurder hiervan op de hoogte bij aangetekend schrijven.
De Huurder beschikt dan over een periode van 3 maanden om deze
risico's bij een voor Arval redelijkerwijze aanvaardbare verzekeringsmaatschappij te laten verzekeren.

Medewerking
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Overdracht van de Huurovereenkomst

Art. 9

Einde van de tenlasteneming van de schade aan en/of het verlies van de
Huurwagen door Arval
a)

De Huurder verbindt zich ertoe het voertuig zo spoedig mogelijk aan te
bieden voor alle schadeherstellingen/ expertises in het door Arval
aangewezen herstelbedrijf.
Arval kan bij schade aan het voertuig een deskundige aanwijzen die de
reparatiekosten en -waarden vaststelt en na onderzoek opdracht geeft tot
herstelling. Expertisekosten zijn steeds ten laste van de Huurder. Indien
herstelling niet meer mogelijk is, of de reparatiekosten hoger zijn dan de
waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade onder aftrek van de
wrakwaarde, is er sprake van totaal verlies.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arval is het de Huurder
niet toegestaan de Huurovereenkomst(en) geheel of gedeeltelijk (al dan niet
in het kader van enigerlei (gedeeltelijke) overname van zijn onderneming
(zoals ter gelegenheid van fusie, splitsing of inbreng van een bedrijfstak/
algemeenheid van goederen)) aan een derde over te dragen.

Arval kan zich beroepen op art.7.5 zodra er een ernstige aanwijzing is dat één
van voormelde uitzonderingen zich hebben voorgedaan - bv. door een procesverbaal van vaststelling door de verbaliserende overheid.
7.7.

Herstelling – Totaal verlies
a)

Art. 8

De Huurder is verplicht zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling
van de schade (inclusief eventuele gerechtelijke acties). De Huurder zal
zich onthouden van iedere handeling die de belangen van Arval en/of de
verzekeraars zouden kunnen schaden. Alle ontvangen documentatie
(zoals gerechtelijke stukken en aansprakelijkheidsstellingen) en alle
andere informatie die op de schade betrekking heeft dienen zo spoedig
mogelijk en onbeantwoord aan Arval te worden overgemaakt.
Bij niet- naleving van deze procedure zal de schade of het verlies niet
door Arval gedragen worden en integraal ten laste zijn van de Huurder.

Beëindiging omwille van nalatigheid van de Huurder
Arval is gerechtigd de Huurovereenkomst(en) onmiddellijk
en zonder
rechterlijke tussenkomst ten laste van de Huurder te beëindigen, de
huurwagen(s) terug te nemen en van de Huurder volledige vergoeding van
geleden schade te eisen ingeval:
de Huurder in gebreke blijft , niettegenstaande ingebrekestelling waaraan
binnen de 8 dagen geen gevolg is gegeven, één of meerdere
verbintenissen uit de Huurovereenkomst na te komen.
van omstandigheden in hoofde van de Huurder, waarbij de rechten van
Arval kunnen in het gedrang komen. Deze kunnen blijken uit één van
volgende hypotheses, die illustratief en niet uitputtend zijn opgesomd:
aanvraag gerechtelijk akkoord of opschorting van betaling
aangifte of dagvaarding in faillissement
vestiging van het bedrijf buiten België
wijziging in de (in)directe aandeelhoudersstructuur van Huurder
behoudens ingeval van aandelenoverdracht tussen ondernemingen
volledig deel uitmakende van dezelfde groep van ondernemingen
toezichtmaatregel in hoofde van de Huurder (zoals curatele,
bewindvoering, sekwester )
in vereffening stelling van de onderneming van de Huurder
beslagmaatregelen lastens de Huurder
niet-voldoening aan sociale en/of fiscale verplichtingen
aanwijzingen waaruit blijkt dat de solvabiliteit van de Huurder
ernstig in het gedrang komt of zou kunnen komen.
De schade in hoofde van Arval wordt, onverminderd toepassing van artikel
2.2, 5.2 en 12, vastgesteld op de wijze zoals voorzien in art.9.1, verhoogd
evenwel met gederfde winst.

10.2.

Indien als gevolg van het handelen of nalaten van de Huurder of van de
Gemachtigde Bestuurder - het niet langer mogelijk is om voor een bepaald
voertuig een in art. 7.1. bedoelde verzekering af te sluiten tegen een voor
Arval redelijkerwijs aanvaardbare premie en voorwaarden, indien de
verzekeringsovereenkomst geschorst wordt of de Huurder van dekking
uitgesloten wordt, is Arval gerechtigd de Huurovereenkomst voor het
betrokken voertuig ten laste van de Huurder te beëindigen en vergoeding van
geleden schade van de Huurder te eisen.
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10.3.

Indien overeenkomstig art. 7.4 Arval niet langer in staat of bereid is om het
risico van schade aan of verlies van de wagen verder zelf ten laste te nemen
voor één of meerdere Huurwagens en indien de Huurder in gebreke blijft er
niet in slaagt om binnen de gestelde termijn van drie maanden dit risico te
laten verzekeren bij een voor Arval aanvaardbare verzekeraar, is Arval
gerechtigd de Huurovereenkomst voor de betrokken wagen(s) te beëindigen
en vergoeding van geleden schade van de Huurder te eisen, zonder dat Arval
jegens de Huurder schadevergoeding verschuldigd is.

Art. 11

Looptijd en einde van de Huurovereenkomst

11.2.

Het gebruiksrecht van de huurwagen en de leaseperiode begint op de datum
dat de huurwagen afleveringsklaar is, welke nooit na 15 november in enig jaar
zal zijn, en eindigt in ieder geval bij i) het verstrijken van de overeengekomen
leaseperiode dan wel ii) het bereiken van het maximaal met de auto te rijden
aantal kilometers iii) ingeval van totaal verlies of diefstal 30 dagen na
vaststelling en/of melding ervan.

bescherming

Teruggave van de wagen

12.1.

Bij beëindiging of ontbinding van de Huurovereenkomst moet de Huurder op
zijn kosten de wagen in goede staat en voorzien van alle gehuurde
accessoires, veranderingen, voorzieningen documentatie en brandstofkaart,
inleveren op een door Arval aan te geven plaats. Indien de Huurder kiest voor
een andere plaats dan bovengenoemd, worden transportkosten in rekening
gebracht.
De door de Huurder voor eigen rekening aangebrachte accessoires,
veranderingen en voorzieningen mogen door hem worden verwijderd, tenzij de
verwijdering schade ten gevolge heeft. Arval is niet gehouden tot enige
schadevergoeding aan de Huurder uit hoofde van door hem aangebrachte
accessoires, veranderingen en voorzieningen die tengevolge van deze
bepaling niet verwijderd mogen worden.
Reclamebelettering mag alleen worden aangebracht na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Arval ; alle schade of verlies veroorzaakt door de
belettering of het verwijderen ervan bij inlevering is ten laste van de Huurder.

12.2.

Bij inlevering wordt een Innameformulier door (of namens) de Huurder
getekend; het vermeldt ondermeer de datum van inlevering, de kilometerstand
en de staat van de wagen. De huurprijs is verschuldigd tot en met de dag dat
Arval het getekende Innameformulier heeft ontvangen en over de wagen met
zijn uitrusting en documenten kan beschikken. Arval zal, indien de auto niet op
het door haar aangewezen innameadres is ingeleverd, een rekening voor ten
hoogste drie dagen verlies aan kosten van verkeersbelasting en verzekering
sturen.

12.3.

Wanneer bij inlevering documenten ontbreken of schade, andere dan normale
gebruiksschade, wordt geconstateerd, zullen de kosten en de
waardevermindering evenals de door Arval geleden schade aan de Huurder in
rekening gebracht worden.

Art. 13

Afwijkingen, toepasselijk recht, geschillen, bevoegde rechter, arbitrage
bij (auto)technische problemen

13.1.

Afwijkingen van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en eventueel
andere bedingen binden Arval slechts voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.

.
13.2.

13.3.

de

persoonlijke

levenssfeer.

Worden niet beschouwd als derden in de zin van onderhavig artikel:
- de Medewerkers van Arval
- de vennootschappen verbonden met of vennootschappen behorend tot de
groep waarvan Arval deel uitmaakt met inbegrip van hun Medewerkers.
Voor de toepassing van onderhavig artikel, wordt begrepen onder Medewerker
elke natuurlijke of rechtspersoon die in de uitvoering van om het even welke
overeenkomst gesloten met Arval, met een verbonden vennootschap of een
vennootschap behorend tot de groep waarvan Arval deel uitmaakt,
tussenkomt in de relatie met de klant of in de verwerking van diens gegevens.
Worden onder meer bedoeld: de werknemers, de lasthebbers, de
commissionairs, de handelsagenten, de onderaannemers alsook de externe
dienstverleners (outsourcing)...
De Huurder waarborgt dat hij en de personen die hij machtigt om gebruik te
maken van de internettoepassingen die Arval ter beschikking stelt van haar
huurders:
- de bepalingen van de privacy wetgeving zullen naleven
- de persoonsgegevens van de bestuurder(s) van de wagen(s), conform de
privacy wetgeving, niet voor een ander doel zullen gebruiken dan voor het
wagenparkbeheer.

Bij beëindiging van de Huurovereenkomst blijven art. 2.2, art. 5.2 en art. 12
van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Art. 12

van

De Huurder zal Arval vrijwaren voor elke vordering uit hoofde van de nietnaleving van de privacy wetgeving door de Huurder en de door haar
gemachtigde gebruikers.
De Huurder waarborgt dat hij de bestuurders van de wagens heeft
geïnformeerd over hun recht van toegang en correctie conform de privacy
wetgeving en hun uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen opdat Arval
gerechtigd is hun persoonsgegevens te verwerken met het oog op haar
wagenparkbeheer en het beheren van de daaraan verbonden
internettoepassingen.
13.6

Een partij zal zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere
partij, ook na beëindiging van de Huurovereenkomst(en) gegevens van welke
aard dan ook betreffende die partij of de inhoud van de
leaseovereenkomst(en) op direct en of indirecte wijze verstrekken aan derden
die geen deel uitmaken van de groep van ondernemingen waarvan zij deel
uitmaken, tenzij i) deze informatie van algemene bekendheid is of ii) partijen
daartoe krachtens de wet - en regelgeving gehouden zijn. Gegevens die door
Arval worden verstrekt blijven ten allen tijde eigendom van Arval. Met deze
overeenkomst worden behoudens de daarin uitdrukkelijk voorziene gevallen
op geen enkele wijze licenties of gebruiksrechten krachtens enig octrooi,
auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht toegekend of
overgedragen. Openbaarmaking van gegevens door een partij leidt niet tot de
plicht de andere partij dienaangaande rechten te verschaffen.

Bij een geschil tussen Arval en de Huurder over problemen van (auto)
technische aard, zullen zij gezamenlijk een deskundige aanwijzen, die
gevraagd wordt een aan partijen bindend advies uit te brengen. De eventuele
kosten gemoeid met het uitbrengen van het bindend advies zijn voor de partij
die in het ongelijk wordt gesteld
Alle buitengerechtelijke kosten gemaakt door Arval ter vrijwaring van haar
rechten terzake van de uitvoering van de Huurovereenkomst komen voor
rekening van de Huurder.

13.4.

Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zal Arval de gewijzigde
Algemene Voorwaarden aan de Huurder toezenden. Zonder tegenbericht
binnen de 15 dagen, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht te
zijn aanvaard door de Huurder.

13.5.

De Huurder verleent hierbij uitdrukkelijk machtiging aan Arval om over te gaan
tot de geautomatiseerde verwerking van eventuele persoonsgegevens die in
het kader van de uitvoering van de Huurovereenkomst aan Arval worden
meegedeeld. Arval zal deze gegevens enkel verwerken met het oog op haar
met het oog op het beheer van zijn wagenpark en van de met Arval gesloten
huurovereenkomsten alsook het beheren van de daaraan verbonden
internettoepassingen. Arval zal de gegevens verder enkel meedelen aan
derden onder de voorwaarden met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens voorzien door de Wet van 8 december 1992 tot
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ANNEX I RICHTLIJNEN VOOR DE BESTUURDER
Richtlijnen voor de bestuurder
Er is tussen uw werkgever en Arval een overeenkomst afgesloten waarin de wederzijdse
rechten en plichten zijn vastgelegd. Deze "Richtlijnen voor de bestuurder" maken daar
eveneens deel van uit.
Het is een verkorte versie van de rechten en plichten die ook voor u gelden, aangevuld met
praktische en nuttige tips.
Gebruik van het voertuig
Gebruik uw wagen als "goed huisvader"; zoals uw eigen bezit en met inachtneming van de
gebruiks-, onderhouds- en overheidsvoorschriften. Als bestuurder dient u er voor te zorgen
dat de onderhoudsbeurten conform de voorschriften van de constructeur en bij een officiële
dealer van het merk uitgevoerd worden. In het instructieboekje van de constructeur vindt u
eveneens praktische instructies voor het gebruik van uw wagen.
De wagen moet tijdig aangeboden worden voor iedere bij wet voorgeschreven technische
controle.
Schade ten gevolge van nalatigheid, gebrek aan zorg of onoordeelkundig handelen is voor
rekening van de Huurder.
Onderhoud
De kosten van smeren, olie verversen en periodiek onderhoud volgens de voorschriften van
de constructeur, alsmede de kosten van reparatie en vervanging van de onderdelen en van
de meegehuurde opties en/of accessoires verbonden aan het "normale gebruik" van de
wagen zijn voor rekening van Arval. De door de constructeur voorgeschreven
onderhoudsbeurten tot EUR 150 mogen door de dealer direct aan Arval gefactureerd
worden, zonder opdrachtbonnen of akkoord. Op vertoon van uw inschrijvingsbewijs wordt
de herstelling uitgevoerd en wordt de factuur rechtstreeks naar Arval gestuurd. Voor alle
reparaties of vervanging van onderdelen boven EUR 150, voor het vervangen van banden
en voor alle herstellingen van schade moet de dealer toestemming hebben van Arval.
Defecten aan de kilometerteller moeten binnen 24 uur worden gemeld aan Arval en dienen,
in overleg met Arval, onmiddellijk te worden hersteld.
De kosten van reparaties in het buitenland zullen meestal voorgeschoten moeten worden.
Hiervoor is vooraf toestemming van Arval vereist. Vraag steeds een officiële factuur op
naam van Arval. Indien er geen toestemming verleend is, worden de meerkosten op basis
van de Belgische normen doorbelast aan uw werkgever.
Wat houdt uw eigen actieve bijdrage aan het onderhoud in?
Controleer regelmatig het oliepeil van de motor en vul zonodig bij. Let hierbij op de
juiste oliesoort. Het rijden met een te laag of te hoog oliepeil of met de verkeerde
oliesoort kan aanzienlijke schade veroorzaken.
Controleer geregeld uw bandenspanning. Een te lage bandenspanning verhoogt de
slijtage van uw banden en kan een ongeval veroorzaken. Indien de profieldiepte
minder is dan 2mm. moeten de banden vervangen worden. Dit kan bij een
bandenspecialist die u direct en op de meest professionele manier zal helpen. In de
boordmap vindt u een voorkeurlijst met de adressen van bandenspecialisten. Indien
de wagen zich bij de dealer bevindt voor een onderhoudsbeurt of reparatie, kan de
bandenwissel eventueel bij de dealer gebeuren. De bandenspecialist of dealer moet
ons steeds contacteren voor het verkrijgen van een akkoordnummer.
Let er op steeds de juiste, voorgeschreven brandstof te tanken.
Het regelmatig wassen van de auto en het reinigen van het interieur maakt het rijden
aangenamer en verhoogt uw imago en dat van uw bedrijf.
Winterbanden (indien inbegrepen in contract)
Als winterseizoen geldt de periode van midden november tot midden april. U laat, zolang u
de auto in gebruik hebt, alle bandenvervangingen uitvoeren door een van de geselecteerde
bandenspecialisten. Arval zal u midden oktober en maart herinneren aan het feit dat de
banden moeten worden omgewisseld. U maakt zelf een afspraak met één van de
bandenspecialisten (de adressenlijst zal u in oktober gestuurd worden). Uw gewone banden
zullen op deze vestiging worden opgeslagen gedurende de winterperiode. Omwisseling van
winterbanden naar gewone banden gebeurt op dezelfde wijze.
Brandstofkaart
Indien er brandstof in uw contract inbegrepen is, ontvangt u van ons een persoonlijke
brandstofkaart. Deze kaart dient als betaalmiddel voor benzine,
diesel en LPG. Uw werkgever ontvangt periodiek een overzicht van uw brandstofverbruik.
Vermeld bij tankingen daarom altijd uw kilometerstand.
In geval van verlies of diefstal van deze kaart, vragen wij u om tijdens de kantooruren
contact met ons op te nemen (van 8u tot 17u30 van maandag
tot donderdag en van 8u tot 17u00 de vrijdag. Buiten de kantooruren kan u naar het
nummer +32 (0)2 508 92 11 bellen om een NFC-brandstofkaart te laten blokkeren. Om een
Total-brandstofkaart buiten de kantooruren te laten blokkeren, kan u naar het nummer +32
(0)2 288 94 00 bellen. Gelieve daartoe het nummer van uw kaart ergens te noteren.
Vergeet ook niet Arval alsnog op de hoogte te brengen.
Rijden in het Buitenland
Om landen buiten de Europese Unie of internationale transitzones van havens, stations en
luchthavens te betreden, dient de bestuurder in het bezit te zijn van een attest of
“verkeerstoelating” waarin Arval daarvoor de toestemming verleent. Indien deze
verkeerstoelating niet kan voorgelegd worden aan de bevoegde autoriteiten kan de wagen
in beslag genomen worden.
Deze verkeerstoelating dient door uw werkgever of uzelf aangevraagd te worden aan Arval.
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De verkeerstoelating verandert niets aan het territoriale gebied dat door de verzekering is
gedekt. Indien men het voertuig gebruikt in een land dat niet is gedekt door het
verzekeringscontract, is de voorafgaande schriftelijke toelating van de verzekeraar vereist.
Richtlijnen in geval van schade en diefstal
Ieder schadegeval, ook indien uw wagen geen schade heeft, dient onmiddellijk en ten
laatste binnen één werkdag nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden aangegeven aan
Arval middels het Europees Aanrijdingsformulier. De schadeaangifte moet de oorzaken, de
omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval, de naam, de
voornaam en de woonplaats van de getuigen en de benadeelden vermelden.
Vul de voorkant van het aanrijdingsformulier volledig in, samen met de tegenpartij.
Vergeet hierbij vooral niet:
−
indien mogelijk een of meerdere situaties in de rubriek 12 (toedracht) aan te kruisen
−
uw geboortedatum te vermelden
−
een zo duidelijk mogelijke situatieschets te tekenen
−
de door de tegenpartij verstrekte gegevens goed te controleren
−
dat beide partijen de voorkant moeten ondertekenen
−
de kopie aan de tegenpartij te geven voor aanmelding bij zijn
verzekeringsmaatschappij
−
de achterzijde van het aanrijdingsformulier volledig in te vullen het direct naar Arval te
sturen.
−
uw volledige rijbewijsgegevens in te vullen
Neem zo vlug mogelijk telefonisch contact op met Arval (02 240 01 99) zodat de reparatie
en eventueel een vervangwagen kan geregeld worden.
Bij ongevallen met lichamelijk letsel moet u steeds de Politie verwittigen.
In geval van (poging tot) diefstal, vandalisme, inbraak in het voertuig of bij diefstal van
sleutels van het voertuig, dient u altijd onmiddellijk klacht neer te leggen bij de plaatselijk
bevoegde Politie. Vul het aanrijdingsformulier in met vermelding van de feiten en het Proces
Verbaal-nummer en stuur het direct naar Arval.
In geval van diefstal van de wagen, diefstal of verlies van de boorddocumenten
(inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, attest technische keuring), of de geregistreerde
nummerplaat in het buitenland dient, naast de aangifte bij de plaatselijk bevoegde
autoriteiten, eveneens klacht ingediend te worden bij de Belgische overheid.
Alle ontvangen brieven, documenten (zoals gerechtelijke stukken en dagvaardingen) en alle
ontvangen informatie die op de schade betrekking heeft, dienen zo spoedig mogelijk en
onbeantwoord aan Arval te worden voorgelegd.
Indien u handelt volgens bovengenoemde punt dan bevordert dit een efficiënte en snelle
afhandeling van de schade.
Elke herstelling of vervanging ten gevolge van glasbreuk dient te gebeuren bij een door
Arval erkend hersteller. In de boordmap vindt u een adressenlijst. Op vertoon van uw
inschrijvingsbewijs wordt de herstelling uitgevoerd en wordt de factuur rechtstreeks naar
Arval gestuurd.
Vervangwagen
Bij schade of reparatie voorziet uw leasecontract het onmiddellijk ter beschikking stellen van
een vervangwagen als uw wagen langer dan 24 uur geïmmobiliseerd is. Buiten de dekking
voorzien in uw leasecontract moet het ter beschikking stellen van een vervangwagen eerst
door uw werkgever toegestaan worden.
Teruggave van de wagen
Aan het einde van de huurperiode contacteert u ons zodat wij met u de inlevering kunnen
regelen. Bij inlevering moeten alle documenten aanwezig zijn, inclusief de door Arval
geleverde brandstofkaart. Eventuele zelf aangebrachte accessoires mogen worden
verwijderd, tenzij de verwijdering schade tot gevolg heeft.
Bij inlevering worden, indien documenten (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest,
onderhoudsboekje) of sleutels ontbreken of schade (andere dan normale gebruiksschade)
wordt geconstateerd, de kosten en waardevermindering evenals de door Arval geleden
schade aan de Huurder in rekening gebracht.
Persoonsgegevens
Arval verzamelt persoonlijke gegevens betreffende de bestuurders van de wagens die zij
verhuurt met het oog op verbetering van de door haar aangeboden diensten, eigen
vlootbeheer, wagenparkbeheer van haar klanten, schadebeheer, beheer van haar
cliëntenbestand alsook voor intern en extern boekhoudkundig gebruik en verwerkt daarbij
volgende gegevens: woonplaats van de bestuurder, schadebeeld, brandstofverbruik,
parkeerretributies en tenslotte gegevens inzake verkeersboetes en verkeersovertredingen
en dit laatste ondermeer met het oog op de toepassing van artikel 67 ter van de Wet van 16
maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer die Arval verplicht de identiteit van
de bestuurder op het ogenblik van de feiten mede te delen aan de gerechtelijke diensten.
Deze lijst is niet exhaustief.
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Door gebruik te maken van het voertuig verklaart u in te stemmen met het verzamelen en
verwerken van deze ‘persoonlijke gegevens’ door Arval en met hun mededeling aan de
huurder van het voertuig dat u gebruikt- en aan de door hem gemachtigde personen – en dit
laatste met het oog op het beheer van zijn wagenpark en van de met Arval gesloten
huurovereenkomsten. Arval waarborgt dat het verwerven en het gebruik van deze gegevens
plaatsvindt in overeenstemming met de bepalingen en voorschriften voorzien in de Wet van
8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Voor zover u uw identiteit bewijst en het uw persoonsgegevens betreft en deze u
aanbelangen en die door Arval worden verwerkt, heeft u het recht om toegang te vragen en
te verkrijgen tot deze informatie. Bovendien kan u ten allen tijde de verbetering van deze
gegevens vragen.
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