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Premium Lease CVBA 

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WAGEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Totstandkoming van de huurovereenkomst 

1.1. De Huurder dient bij Premium Lease en 

offerteaanvraag in, waarin hij de gewenste wagen 

nauwkeurig omschrijft en zo nauwkeurig mogelijk de 

geschatte jaarkilometers opgeeft. Indien Premium Lease 

akkoord gaat met de offerteaanvraag en indien aan alle 

voorwaarden is voldaan (onder meer offerte voor 

goedkeuring ondertekend door de Huurder en de betaling 
van het voorschot door de Huurder) bestelt Premium 

Lease de wagen. 

 

1.2. Bij annulatie van de bestelling door de Huurder 

heeft Premium Lease wettelijk de keuze om ofwel de 

uitvoering van het huurcontract te vorderen ofwel de 

verbreking mits betaling van een schadevergoeding door 

de Huurder. De garage (of invoerder) waarbij Premium 

Lease de wagen bestelt, heeft deze keuze ook, zodat de 
gevolgen van een annulatie grotendeels bepaald worden 

door de garage. Indien de garage een schadevergoeding 

eist, staat het de Huurder vrij hierover met de garage te 

onderhandelen. Premium Lease zal voor de 

administratieve afhandeling van een annulatie een kost 

van 283€ aan de Huurder kunnen aanrekenen (te 

indexeren). 

 

1.3. De Huurder erkent dat het voertuig beschreven 

in de Bijzondere Voorwaarden, op zijn aanwijzen werd 
aangekocht door Premium Lease en dat hij aansprakelijk 

is voor alle gevolgen van zijn vrije keuze van het 

voertuig. 

 

2. Aanvang en duur van de 

huurovereenkomst 

2.1. De huur van de wagen vangt aan op de 

leveringsdatum van de wagen.   Bij aflevering van de 

wagen is de Huurder gehouden een ontvangstbewijs in te 
vullen, te ondertekenen en te dateren.  De datum en de 

plaats van deze aflevering wordt in overleg met de 

Huurder en de garage vastgelegd. Zelfs indien de wagen 

op deze overeengekomen datum niet wordt afgehaald 

door de Huurder, wordt deze datum als aanvangssdatum 

van de huurovereenkomst beschouwd. 

 

2.2. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor 

een welbepaald aantal maanden en een maximum aantal 

kilometers zoals overeengekomen en bepaald in de 
Bijzondere Voorwaarden.   

De huur van het voertuig eindigen van rechtswege in 

volgende gevallen: 

 

(i) ofwel op de einddatum zelfs wanneer op 

dat moment het maximum aantal 

kilometes niet werd bereikt; 

(ii) ofwel indien het maximum aantal 

kilometers dat is overeengekomen in de 

Bijzondere Voorwaarden bereikt is zelfs 

wanneer de einddatum nog niet werd 

bereikt; 

(iii) ofwel bij diefstal, indien de wagen binnen 

30 dagen niet wordt teruggevonden, op 

het ogenblik dat de diefstal bij Premium 

Lease werd aangemeld en op voorwaarde 

dat een proces-verbaal bij de politie werd 

opgesteld; 

(iv) ofwel bij totaal verlies, op het ogenblik dat 

het totaal verlies bij Premium Lease werd 

aangemeld en op voorwaarde dat dit 

wordt vastgesteld door een 

wagendeskundige. 

 

2.3. Premium Lease heeft het recht om op elk 

moment de kilometerstand van de wagen op te vragen. 

Defecten aan de kilometerteller moeten binnen 24 uur 

aan Premium Lease worden gemeld. Het aantal 

kilometers gereden tot het moment van herstelling van 
het defect zal in onderling overleg worden vastgesteld. De 

Huurder verklaart zich bereid het aantal kilometers dat de 

kilometerteller aangeeft, als juist te erkennen en verplicht 

er zich toe, indien de kilometerteller defect is, alle 

gewenste inlichtingen te geven om een juiste vaststelling 

van het aantal kilometers mogelijk te maken. 

 

3. Huurprijs, prijswijziging en betalingswijze 

De maandelijkse huurprijs is, afhankelijk van wat is 

overeengekomen, gevormd door: 

a. de vaste vergoeding per maand: afschrijving (inclusief 

afschrijving op belasting op inverkeerstelling), rente, 

verzekering, verkeersbelasting, administratiekosten, 

managementfee, pechbijstand, kosten van inschrijving en 

eventueel de kosten van een vervangwagen, indien dit is 

overeengekomen. 

b. de variabele vergoeding per kilometer: kosten van 

onderhoud, technische herstellingen en banden. 

 

Premium Lease mag de huurprijs per maand aanpassen 

indien de wagenuitrusting of de catalogusprijs wijzigt in 

de periode tussen de offerte en de aflevering van de 

wagen. Premium Lease zal deze prijsaanpassing 

schriftelijk aan de Huurder bevestigen. 

 

Bij de beëindiging van de huurovereenkomst zal het 

aantal werkelijk afgelegde kilometers dat afwijkt van het 

overeengekomen kilometers, worden verrekend zoals 

bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. 
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4. Gebruik, onderhoud, technische herstellingen en 

banden 

De Huurder zal de wagen als een goede huisvader 

gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd. Zo zal 
zij/hij de wagen nooit gebruiken voor snelheidsproeven, 

prestatieritten, rijonderricht en vervoer van gevaarlijke 

en/of explosieve stoffen, tenzij de partijen vooraf en 

schriftelijk anders overeenkomen. De Huurder zal de 

wagen in goede staat doen onderhouden volgens de 

richtlijnen van de constructeur of invoerder, zoals bepaald 

in het serviceboekje of onderhoudsboekje dat bij de 

wagen is geleverd en/of volgens de instructies van 

Premium Lease. De Huurder zal, indien nodig, zorgen 

voor onderhoud, herstelling, vervanging van banden en 
andere onderdelen op kosten van Premium Lease. De 

Huurder zal ook tussen de onderhoudsbeurten aandacht 

besteden aan het oliepeil, waterpeil en de voldoende 

aanwezigheid van antivriesmiddel volgens de bepalingen 

van het serviceboekje en zal de gebruiker van de wagen 

hierop wijzen. Indien kosten ontstaan door gebrek aan 

naleving van de voorgaande instructies, zullen deze 

kosten aan de Huurder worden doorgerekend, tenzij de 

Huurder aantoont dat de schade een andere oorzaak 
heeft. 

 

De Huurder zal het voertuig nooit besturen of gebruiken 

onder invloed van alcohol, medicijnen of verboden 

verdovende middelen waardoor deze niet meer in staat is 

de wagen te besturen. Kosten van wassen en poetsen van 

de wagen is steeds voor rekening van de Huurder.  

 

Bij elk onderhoud, bij elke herstelling of bij elke 

werkzaamheid in verband met banden, zal de Huurder of 
zijn aangestelde een opdrachtbon invullen, ondertekenen 

en aan de garage of bandencentrale afgeven. De garage 

zal Premium Lease contacteren om een akkoord te 

verkrijgen om deze werken uit te voeren. Onderhoud, 

technische herstellingen en banden moeten steeds 

uitgevoerd worden door een officiële merkgarage 

(“garage” genoemd). Indien de Huurder zonder 

voorafgaandelijke toestemming werken laat uitvoeren, 

zullen deze kosten niet door Premium Lease gedragen 
worden en blijven ze voor kosten van de Huurder. 

 

Het feit dat een wagen niet kan worden gebruikt, heeft 

geen invloed op de betalingsverplichtingen van de 

Huurder tegenover Premium Lease, of brengt de 

aansprakelijkheid van Premium Lease niet in het gedrang, 

tenzij de onbruikbaarheid veroorzaakt is door een fout die 

rechtstreeks aan Premium Lease te wijten is. 

Indien er schade aan de wagen ontstaat die buiten het 

kader van verzekering valt (bijvoorbeeld maar niet 
beperkend: defecte motor door gebrek aan olie of water) 

en er geen overeenstemming wordt bereikt tussen 

Premium Lease en de Huurder over  

het bedrag van de kosten of over wie verantwoordelijk is, 

zullen Premium Lease en de Huurder elk -en op eigen 

kosten- een autodeskundige aanstellen. Indien ook zij 

niet tot een oplossing komen, zal een derde 

autodeskundige, aangesteld door hen beiden, definitief 

beslissen, ook in verband met de kosten. Elke partij zal 
zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek 

en op korte termijn reageren zodat de schade voor beide 

partijen niet vergroot (bijvoorbeeld door de langdurige 

immobilisatie van de wagen). 

 

Indien een wagen door het merk, de invoerder of de 

garage wordt teruggeroepen omdat het wagentype een 

defect vertoont, zal de Huurder hieraan gevolg geven. 

Premium Lease kan hiervoor niet verantwoordelijk worden 

gesteld. 

 

5. Vervangwagen 

Indien een vervangwagen voorzien is, gelden hiervoor 
volgende regels: 

1. de Huurder kan deze vervangwagen aanvragen voor 

herstellingen die plaatsvinden in België en niet binnen 24 

uur kunnen worden uitgevoerd, zaterdagen, zon- en 

feestdagen niet meegerekend; 

2. het recht op een vervangwagen geldt voor maximaal 

tien dagen per geval dat recht geeft op het gebruik van 

een vervangwagen; 

3. de categorie van deze vervangwagen is A                      

4. de vervangwagen moet steeds terug afgeleverd 
worden waar hij werd opgehaald en dit met een volle 

brandstoftank; 

5. bij diefstal zal Premium Lease gedurende 30 dagen een 

vervangwagen ter beschikking stellen;  

 

De kilometers, gereden met deze vervangwagen, worden 

beschouwd te zijn afgelegd met het vervangen voertuig. 

Voor bestel- en vrachtwagens, vans en personenbusjes 

zal Premium Lease nooit een vervangwagen ter 
beschikking stellen, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. Bij betwistingen in verband met de 

vervangwagen gelden de bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden. 

 

6. Het inleveren van de wagen 

Aan het einde van de huur, of bij verbreking van de 

huurovereenkomst, dient de Huurder de wagen 

onmiddellijk in te leveren. 

 

De inlevering van de wagens gebeurt in de lokalen van 

Premium Lease of in een officiële merkgarage in België, 

aangeduid door Premium Lease. Premium Lease of haar 
aangestelde maakt samen met de Huurder of zijn 

aangestelde een verslag op van de toestand van de 

wagen. 

 

Op het moment van de inlevering zorgt de Huurder 

ervoor dat volgende elementen samen met de wagen 

worden teruggegeven: het inschrijvingsbewijs, de officiële 

nummerplaat, het gelijkvormigheidsattest, de groene 

kaart, het fiscaal vignet (indien het om een bestelwagen 
gaat), de technische controlekaarten (indien vereist), alle 

sleutels, eventuele elektronische sleutels, eventuele 

afstandsbedieningen, alarmsleutels, de handleiding van 

de wagen, de opdrachtbonnen en het onderhoudsboekje. 

Premium Lease is wettelijk verplicht het 

onderhoudsboekje af te geven aan de koper van de 

wagen. Als de nummerplaat niet aanwezig is, factureert 

Premium Lease de kosten voor verkeersbelasting en 

verzekering totdat deze is terugbezorgd.   

 
Ingeval aan het einde van de huurovereenkomst of op 

ieder ander ogenblik waarop Premium Lease zich 

genoodzaakt ziet de wagen terug te eisen, de wagen niet 

wordt teruggegeven binnen een periode van 5 dagen, is 

Premium Lease of zijn mandataris gerechtigd de wagen, 

zonder enige formaliteit en onverminderd zijn andere 

rechten, terug te nemen, waar de wagen zich ook mag 

bevinden. De kosten daarvan zijn voor rekening van de 

Huurder. Bovendien is de Huurder een schadeloosstelling 
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voor het gebruik van de wagen verschuldigd voor die 

periode, gelijk aan het bedrag van de maandelijkse 

huurprijs, waarbij elke begonnen periode in haar totaliteit 

verschuldigd is. Tot de datum waarop de wagen door 

Premium Lease wordt teruggenomen, blijven de 

bepalingen van de Overeenkomst van toepassing. 

 

Indien uit het expertiseverslag blijkt dat de wagen 
beschadigd is terwijl de Huurder de Verhuurder hierover 

niet informeerde (geen Europees aanrijdingsformulier 

opgestuurd) of indien blijkt dat niet alle beschreven 

elementen bij inlevering aanwezig waren, zullen de 

kosten van herstelling, vergoeding van de ontbrekende 

elementen en/of de waardevermindering aan de Huurder 

gefactureerd worden cfr. de schadematrix (Bijlage 1) of 

zal de Huurder voor de vervanging moeten zorgen. Dit 

geldt ook indien de bestuurder het expertiseverslag niet 

ondertekent en er hierdoor geen tegensprekelijke 
vaststelling ontstaat. Bij diefstal of verlies van één van 

deze elementen zal de Huurder aangifte doen bij de 

politie en een kopie van het proces-verbaal aan Premium 

Lease bezorgen. 

7. Standaarduitvoering, opties en toebehoren 

De standaarduitvoering is de uitvoering zoals deze door 
de fabrikant op de markt is aangeboden voor een bepaald 

wagenmodel. Indien de Huurder veranderingen wil 

aanbrengen (schildering, reclamebelettering, trekhaak, 

…), of opties of toebehoren wil toevoegen, kan dit enkel 

na een voorafgaand schriftelijk akkoord van Premium 

Lease. Indien de Huurder opties of toebehoren laat  

plaatsen die niet in de aankoopfactuur zijn opgenomen, 

betaalt hij deze voor eigen rekening en verzekert hij ook 

dit risico (tenzij de Huurder en Premium Lease schriftelijk 

anders overeenkomen).  

Bij inlevering van de wagen mag de Huurder de opties en 

toebehoren die hij zelf betaalde, laten verwijderen voor 

zover de wagen in dezelfde staat blijft en dit geen 

zichtbare schade veroorzaakt. Bij eventuele schade zal de 

Huurder deze kosten dragen. Wat niet zonder 

beschadiging kan verwijderd worden, wordt eigendom 

van Premium Lease die hiervoor geen vergoeding 

verschuldigd is. De kosten om toevoegingen bij inlevering 

van de wagen te verwijderen, worden door de Huurder 
betaald. 

 

 

8. Beslag, boetes en andere maatregelen van 

derden 

Premium Lease is de eigenaar van de wagen. 

 

Indien derden ten opzichte van één of meer wagens 

rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de 

Huurder en/of de bestuurder van de wagen hen 
onmiddellijk bewijzen dat de wagens eigendom zijn van 

Premium Lease. Indien een wagen uit de macht van de 

Huurder geraakt, zal hij Premium Lease hierover binnen 

24 uur verwittigen en zo nodig zelf de nodige 

maatregelen nemen om de eigendom van Premium Lease 

te beschermen. Premium Lease zal voor de bescherming 

van haar rechten alle maatregelen kunnen nemen die zij 

nodig acht. De kosten van die maatregelen zullen voor 

rekening van de Huurder zijn, tenzij de aanleiding tot die 
maatregelen veroorzaakt is door Premium Lease. De 

Huurder of Premium Lease zullen deze kosten op het 

eerste verzoek terugbetalen. 

 

Alle financiële en andere gevolgen wegens private of van 

overheidswege opgelegde boetes, schade-eisen, en 

andere maatregelen (bijvoorbeeld inbeslagname, 

verbeurdverklaring) als gevolg van overtreding van 

reglementen of wetsbepalingen door de Huurder en/of de 

gebruiker van de wagen zijn voor rekening van de 

Huurder. Indien Premium Lease verplicht wordt tot 

betalen, zal de Huurder deze bedragen op het eerste 
verzoek van Premium Lease terugbetalen. Indien hieraan 

geen gevolg wordt gegeven zal Premium Lease naast het 

te betalen bedrag, administratiekosten aanrekenen met 

een minimum van 29€ (te indexeren). 

 

Indien een rijverbod is opgelegd aan de Huurder, indien 

de wagen door de overheid in beslag is genomen of in het 

algemeen telkens de wagen niet kan worden gebruikt 

terwijl Premium Lease hiervan de oorzaak niet is, blijven 

de verplichtingen van de Huurder uit de 
huurovereenkomst onverminderd gelden. 

 

9. Laattijdige betaling 

Bij laattijdige betaling van een factuur wordt op elk 

onbetaald bedrag van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling nalatigheidinteresten aangerekend van 
1 % per begonnen maand, te verhogen met een 

forfaitaire schadevergoeding van 10 % op elk onbetaald 

saldo en dit met een minimum van 100 euro.  

 

 

10. Voortijdige beëindiging – Verbreking van 

de huurovereenkomst 

10.1. Partijen kunnen op ieder ogenblik deze 

Overeenkomst beëindigen ingeval de andere partij ernstig 

tekortkomt in haar verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst doch slechts 5 werkdagen na deze partij te 

hebben aangemaand diens verplichtingen na te komen, 

waarbij aan deze aanmaning geen gunstig gevolg wordt 

gegeven.  De niet betaling door de Huurder van twee 

vervallen en niet geprotesteerde facturen voor twee 

maandhuren wordt in ieder geval beschouwd als een 

ernstige tekortkoming in de zin van dit artikel. 

 

In onderstaande gevallen is Premium Lease van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de 

huurovereenkomst lastens de Huurder te verbreken en de 

wagen terug te nemen: 

- overlijden van de huurder 

- definitief en totaal tenietgaan van de wagen, 

onder meer als gevolg van diefstal 

- effectieve of dreigende schending van het 

eigendomsrecht van Premium Lease op de 

wagen door aanspraken van derden 

- de verzekeringsmaatschappij de onderschreven 

verzekeringsdekking stopzet of schorst en 

Premium Lease van de Huurder geen 

verzekeringsbewijs van een andere 

maatschappij ontvangt, binnen een termijn van 

10 dagen na kennisgeving van de opzegging 

aan de Huurder. 
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10.2. Bij voortijdige beëindiging of verbreking van 

een huurcontract lastens de Huurder, maar ook indien het 

gebruiksrecht van een wagen door een afwijking tussen 

het aantal gereden kilometers per jaar en de geschatte 

jaarkilometrage eerder eindigt dan de overeengekomen 

looptijd in maanden, is de Huurder verplicht een 

vergoeding te betalen gelijk aan de vervallen en 

onbetaalde huurtermijnen, vermeerderd of verminderd 
met het verschil tussen de boekwaarde en de 

verkoopwaarde van de wagen op het moment van de 

terugname. 

 

11. Verzekeringen en eigen beheer 

De Huurder geeft door ondertekening van het 

raamcontract aan Premium Lease een mandaat om in 

naam en voor rekening van de Huurder zowel de 

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, 

Omnium en minirechtsbijstand ing af te sluiten, als de 

risico’s in verband met materiële schade, brand en 

diefstal te dragen of te laten verzekeren. 

 

11.1 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) 

De gehuurde wagen is in naam en voor rekening van de 

Huurder verzekerd door een polis burgerlijke 
aansprakelijkheid en rechtsbijstand en -indien bijkomend 

onderschreven- een inzittendenverzekering. Deze BA-

verzekering voorziet in de dekking van alle schade aan 

derden volgens de wettelijk geldende voorschriften in 

België. De Huurder (verzekeringnemer) vrijwaart 

Premium Lease voor alle aanspraken die hun grondslag 

vinden in de hiernavolgende bepalingen indien de 

verzekering weigert de schade te vergoeden of reeds 

betaalde schade terugvordert: 

a. in de wet van 21/11/89 betreffende de verplichte 
burgerlijke aansprakelijkheids-verzekering inzake 

motorrijtuigen;  

b. in iedere andere wet die de verzekeringen beheerst en 

de in uitvoering van deze wetten genomen reglementen; 

c. in de verzekeringsovereenkomsten. 

 

Zowel de Huurder als de bestuurder van de wagen mogen 

na een schadegeval geen uitspraken doen of documenten 

ondertekenen waarbij zij de schuld of aansprakelijkheid 
op zich nemen maar moeten het schadegeval beschrijven 

zoals het heeft plaatsgehad. De Huurder zal zijn volledige 

medewerking verlenen zodat Premium Lease zijn rechten 

kan vrijwaren ten opzichte van de 

verzekeringsmaatschappij en de eventuele aansprakelijke 

derde. De polis BA wordt niet bij de huurovereenkomst 

gevoegd omdat de polis de wettelijk voorziene regels 

overneemt en omdat Premium Lease van verzekeraar kan 

veranderen. Als de Huurder het wenst, kan hij een kopie 

krijgen bij Premium Lease. 

 

11.2 Materiële schade, Brand, Diefstal: verzekering of 

eigen beheer 

Het risico van schade aan de wagen (brand-diefstal-

materiële schade) zal -naar keuze van Premium Lease- 

door Premium Lease worden uitbesteed  en volgens deze 

voorwaarden of zal gedragen worden door een 

verzekeringsmaatschappij. 

 

Indien Premium Lease het risico van schade aan de 

wagen uitbesteedt aan een verzekeringsmaatschappij dan 

gebeurt dit in naam en voor rekening van de Huurder. De 

Huurder (verzekeringnemer) kan een kopie van de 

verzekeringspolis bij Premium Lease opvragen. Het risico 

dat uitgaat boven hetgeen in huidige bepaling is 

weergegeven, waartoe ook wordt gerekend het risico van 

accessoires die door de Huurder zelf aan of op de wagen 
zijn aangebracht en waarvan de waarde niet in de 

catalogusprijs is opgenomen, is voor rekening van de 

Huurder, tenzij Premium Lease en de Huurder 

uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

 

Opgenomen vrijstelling bij een ongeval in fout of zonder 

gekende tegenpartij is vastgelegd op 2% van de 

verzekerde waarde (catalogusprijs + BIV) Indien de 

betrokken bestuurder de leeftijd van 23 jaar niet heeft 

bereikt is er sprake van een verdubbeling van de 
vrijstelling. 

 

Indien de verzekeringsmaatschappij dekking weigert ten 

gevolge van een handeling of nalatigheid van de Huurder, 

zal de Huurder instaan voor de betaling van alle schade 

en andere sommen die niet gedekt of terugbetaald 

worden door de verzekeraar of niet door de bepalingen 

van eigen beheer ten laste worden genomen of vergoed 

worden. verdubbeld indien de bestuurder op het ogenblik 
van het schadegeval jonger is dan 23 jaar.  

 

Premium Lease heeft het recht een huurovereenkomst 

aan een Huurder te weigeren of bijkomende voorwaarden 

op te leggen indien uit het schadeverleden een 

risicoverzwaring blijkt. 

12.3 Gemeenschappelijke bepalingen voor BA en 
“materiële schade, brand en diefstal” 

De Huurder zal de voorwaarden die gelden in verband 

met verzekering of eigen beheer stipt naleven. 

 

De wagen mag uitsluitend worden gebruikt in landen die 

vermeld staan op de groene verzekeringskaart. Deze 
landenlijst kan wijzigen. Dit gebeurt door een mededeling 

door Premium Lease of de verzekeraar. Op uitdrukkelijke 

vraag van de Huurder kan Premium Lease het gebruik 

van de wagen in bepaalde landen buiten dit 

dekkingsgebied, onder bepaalde voorwaarden toelaten. 

Deze voorwaarden maken deel uit van een afzonderlijke 

bijlage die door Premium Lease en de Huurder worden 

ondertekend. 

 

De Huurder verbindt zich ertoe iedere schade aan de 

wagen, binnen 24 uur per fax of e-mail te melden en 

binnen 3 werkdagen schriftelijk te bevestigen door het 

Europees aanrijdingsformulier in te vullen en op te sturen 

naar Premium Lease, zelfs indien er geen (gekende) 

tegenpartij is en zelfs indien de schade door de Politie 

reeds is vastgesteld. Bij het ontbreken van noodzakelijke 

gegevens (zoals in sommige gevallen het nummer van 

het proces-verbaal), zal de herstelling van de schade ten 

laste van de Huurder zijn. Indien bij een schadegeval 
lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn 

betrokken, of de wagen of een deel van de uitrusting 

werd gestolen, is de Huurder verplicht er voor te zorgen 

dat de Politie proces-verbaal opmaakt en dat hij deze 

gegevens (nummer pv, adres van de Politiedienst) aan 

Premium Lease bezorgt. 

 



  

Premium Lease CVBA 

Mechelsesteenweg 309 – B-1800 Vilvoorde 

T : (+32) (0)2 716 58 92 – F : (+32) (0)2 711 04 41 - E : customersupport@premiumlease.be 

RPR Leuven / RPM Louvain : 892 656 752 

Koetswerkherstellingen mogen worden uitgevoerd bij de 

erkende dealer. Indien de Huurder deze regels niet 

correct opvolgt, zal de Huurder aansprakelijk zijn voor 

alle schadelijke gevolgen. Zo zal Premium Lease niet 

verplicht zijn de kosten verbonden aan zulk een 

herstelling te vergoeden of kan ze reeds betaalde 

bedragen terugvorderen. 

 

 

 

 

12. Verzekering alle risico’s door de Huurder 

Indien in tegenstelling tot wat bepaald is in artikel 12 de 

Huurder geen mandaat aan Premium Lease geeft in 

verband met de verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bijkomende 

inzittendenverzekering van de wagen noch in verband 

met de overige risico’s (materiële schade, brand en 
diefstal) maar doet onder zijn volledige 

verantwoordelijkheid beroep op een 

verzekeringsmaatschappij. De  Huurder verbindt zich 

ertoe alle overige bepalingen van artikel 14 na te leven 

en door zijn verzekeringsmaatschappij te laten naleven. 

Dit geldt ook voor de bepalingen die hieronder zijn 

vermeld. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke 

reden ook zijn tussenkomst weigert, blijft de Huurder 

volledig aansprakelijk ten aanzien van Premium Lease. 

 

De Huurder sluit (al of niet via zijn makelaarskantoor) 

een verzekering met volgende risicodekking : B.A.- 

rechtsbijstand - brand - diefstal en eigen schade die 

minimum de boekwaarde dekt en dit voor de volledige 

duur van het gebruiksrecht van elke wagen. Als bewijs 

van deze verzekering, bezorgt de Huurder aan Premium 

Lease een attest, volledig ingevuld en ondertekend door 

de verzekeringsmaatschappij en dit voor de aflevering 

van elke wagen. De polis dient een begunstigingsclausule 
op naam van Premium Lease te bevatten waarin het 

eigendomsrecht van Premium Lease  wordt erkend en op 

grond waarvan alle schadevergoedingen uitsluitend aan 

haar toekomen. Premium Lease blijft  eigenaar van het 

wrak. Bij vermindering, schorsing of verbreking van de 

gehele polis of delen ervan, moet de verzekerings-

maatschappij Premium Lease per aangetekende brief 

informeren en zal de dekking voor Premium Lease 

verworven blijven tot ten minste 14 dagen na ontvangst 
van de brief.  

 

De Huurder verklaart zich akkoord om alle schadegevallen 

te laten herstellen door de erkende dealer.  De 

herstelfactuur moet op naam van Premium Lease worden 

opgesteld, zodat Premium Lease de historiek van de 

betrokken wagen kan bijhouden. 

 

Bij totaal verlies en diefstal zal Premium Lease aan de 

verzekeraar een afrekening bezorgen die zal 
overeenstemmen met het openstaand kapitaal vanaf de 

datum van het ongeval tot aan de overeengekomen 

einddatum, met een minimum.  

 

13 . Bescherming gegevens 

Premium Lease zal in het kader van de privacywetgeving 
de gegevens van de Huurder en beschermen tegen 

oneigenlijk gebruik. Premium Lease verplicht zich ertoe 

deze gegevens niet te gebruiken buiten het kader van de 

dienstverlening die Premium Lease en de Huurder 

overeengekomen zijn.  

De Huurder heeft het recht krachtens de wet van 

08/12/92 om kosteloos kennis te krijgen van de hem 

betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te 

verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven 

aan Premium Lease.  

 

Behoudens verzet van de Huurder mogen de verwerkte 

gegevens worden medegedeeld aan alle andere 
vennootschappen van de groep, waarvan Premium Lease 

deel uitmaakt, aan haar medecontractanten en aan 

andere belanghebbenden. Deze vennootschappen mogen 

de gegevens zoals naam, adres, woonplaats en alle 

relevante volledige en gedetailleerde informatie inzake de 

relatie met de Huurder aanwenden voor administratieve 

doeleinden en met het oog op het risico- en 

fraudebeheer. 

 

 

 

 

 

14. Zekerheden en compensaties 

Alle zekerheden die Premium Lease onder zich heeft 

krachtens andere contracten die het met de Huurder 

heeft afgesloten, evenals alle sommen die bij Premium 

Lease als waarborg werden gedeponeerd, ook voor 

andere contracten, strekken tot zekerheid van alle 
verbintenissen van de Huurder uit hoofde van deze 

overeenkomst. De schuldvordering van Premium Lease 

die voortvloeit uit deze Overeenkomst kan worden 

gecompenseerd met de sommen die Premium Lease uit 

hoofde van andere overeenkomsten aan de Huurder zou 

verschuldigd zijn. 

Contanten of garanties die als zekerheid aan Premium 

Lease werden overhandigd, brengen geen rente op.  

Waarborgen, van welke aard ook, zullen pas aan de 

Huurder worden teruggegeven nadat die al zijn 
verplichtingen, ook die uit hoofde van andere 

overeenkomsten met Premium Lease, volledig heeft 

uitgevoerd. 

 

Alle rekeningen van de Huurder bij Premium Lease 

vormen onderrekeningen van een en dezelfde 

hoofdrekening zodat Premium Lease gerechtigd is 

compensatie toe te passen. 

 

15. Diversen 

15.1 Technische controle: indien Premium Lease en/of de 

bevoegde autoriteiten vragen om de wagen te 

inspecteren op een bepaalde plaats en tijdstip, zal de 

Huurder hieraan voldoen. De Huurder kan, met uitsluiting 

van Premium Lease, aansprakelijk worden gesteld indien 

de wettelijke verplichtingen in verband met de technische 

controle niet zijn nageleefd, tenzij de Huurder bewijst dat 

Premium Lease zelf verantwoordelijk is. De kosten van 

technische controle zijn ten laste van de Huurder, behalve 

deze bij aflevering van bestelwagens. 

 

15.2 Aansprakelijkheid: Premium Lease kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de 

aflevering van een wagen of voor de immobilisatie van 

een wagen of voor elk ander nadeel dat daaruit mocht 

ontstaan en evenmin voor schade die ontstaat door 

andere tekortkomingen, tenzij Premium Lease een grove 

fout heeft begaan.  Het risico van verlies, ontvreemding 

of onrechtmatig gebruik van kredietkaarten, 
brandstofkaarten, identificatiepassen en opdrachtbonnen 

is voor rekening van de Huurder. 
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15.3 Verbod van verhuur: de Huurder mag de voertuigen 

niet verkopen, noch verpanden of op een andere wijze 

bezwaren, noch verhuren of op een andere wijze aan 

derden in gebruik geven zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Premium Lease.  

 

15.4 Pechbijstand: voor zover de Huurder voor 

pechbijstand heeft gekozen gelden de voorwaarden 
inzake pechbijstand.  

 

15.5 Wijzigingen aan het contract: zijn enkele geldig 

indien ze schriftelijk zijn vastgelegd en door de partijen 

zijn aanvaard. Geen enkele stilzwijgende afwijking zal in 

aanmerking worden genomen. 

 

15.6 Verzaking: indien Premium Lease of de Huurder op 

een bepaald moment verzaakt aan een recht, opgenomen 

in deze overeenkomst, schept deze verzaking geen 
nieuwe rechten voor de Huurder of Premium Lease of 

houdt geen verval van rechten in voor Premium Lease of 

de Huurder. 

 

15.7 Onwettige bepalingen: indien een bepaling van 

huidige overeenkomst in strijd zou zijn met een wettelijke 

of reglementaire bepaling, zal deze als niet-geschreven 

worden beschouwd, zonder de geldigheid van de 

overeenkomst in haar geheel aan te tasten. 

 

15.8 Onderaanneming, cessie en verkoop: de Huurder 

verklaart zich akkoord met het feit dat Premium Lease 

elementen uit deze overeenkomst kan uitbesteden aan 

derden of geheel of gedeeltelijk kan overdragen, zonder 

dat dit evenwel een verlies aan kwaliteit of een beperking 

van de garanties voor de Huurder mag inhouden. Ook kan 

zij het eigendomsrecht van de wagens aan derden 

overdragen. 

 

15.9 Keuze van woonplaats-briefwisseling: de Huurder en 

Premium Lease kiezen woonplaats op het adres dat 

vooraan in de briefwisseling is opgegeven en hiernaar zal 

alle briefwisseling worden gestuurd, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen.  

 

15.10 Briefwisseling per fax en elektronische post zijn 
geldig: Indien betwistingen ontstaan over het bestaan of 

de inhoud van een bericht, zal de verzender de bewijslast 

dragen waarbij elke vorm van bewijs toegelaten is en dit 

voor zover huidige bepaling niet in strijd is met 

(toekomstige) wettelijke bepalingen. 

 

15.11 Indexering: van forfaitaire bedragen gebeurt 

jaarlijks in de maand januari op basis van het indexcijfer 

van de consumptieprijzen van december en dit volgens 

volgende formule:  

bedrag x nieuw indexcijfer van december 

indexcijfer van december 2011 (119,01) (basis 2004 = 

100) 

De verzekeringspremie wordt geïndexeerd in de maand 

juli. 

 

16. Geschillen 

Op het raamcontract, de huurcontracten en eventuele 

andere contractuele documenten, is uitsluitend het 

Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen die 

hieruit voortkomen kunnen enkel worden voorgelegd aan 

de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Brussel. 

 

 
 
 
 
Huidige Overeenkomst is opgesteld in Vilvoorde op…………….…….…………………….…in twee exemplaren. 
Elke partij heeft een ondertekend exemplaar ontvangen.  
 
 
Voor Premium Lease     De Huurder 
 
 
 
 
 
 
Paul Costermans (naam en handtekening met vermelding 

“gelezen en goedgekeurd”) 
 
 
 
 
        Verplichte documenten bij te voegen  

1. Kopie van de identiteitskaart van de Huurder 

2. Kopie van het rijbewijs van de Huurder 

3. Overzicht indicatie kosten schade einde rit 


