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HUURVOORWAARDEN 
        

       

Artikel 1  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van 

goederen van RENT-TO-PAY BVBA en alle met deze vennootschap samenwerkende en 
gelieerde ondernemingen en stichtingen. 

2. Onder goed wordt verstaan de op de huurovereenkomst genoemde bedrijfs- en kapitaal 
goederen, verpakking, gebruiksaanwijzing en diensten verband houdend met de levering 
van die goederen. 

  
  
Artikel 2  

1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de 
huurovereenkomst door de huurder èn verhuurder door middel van het verstrekken van 
een orderbevestiging of doordat verhuurder daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan 
de opdracht van de huurder. 

2. De huurovereenkomst heeft betrekking op de daarin vermelde goederen, nader te 
noemen goed en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. 

3. Opgegeven termijnen waarbinnen het goed moet worden geleverd zijn nimmer te 
beschouwen als vervaltermijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-
tijdige levering van het goed dient de verhuurder schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

  
 
Artikel 3 

1. Huurder is verplicht zijn IBAN op de orderbevestiging en op de paklijst, direct na ontvangst 
te controleren. 

2. Huurder is eveneens verplicht het op de paklijst genoemde terminalnummer/terminal-id 
terstond na ontvangst van het betaalterminal te controleren door een “test-Bancontact-
transactie” van bijvoorbeeld 1 cent uit te voeren en het op de “test-Bancontact-bon” 
vermelde terminalnummer/terminal-id te vergelijken met het op de paklijst genoemde 
terminalnummer/terminal-id (dezen moeten gelijk zijn). 

3. Wanneer huurder fouten in zijn IBAN en/of terminalnummer/terminal-id constateert, mag 
hij het gehuurde goed niet in gebruik nemen. Huurder is verplicht deze fouten terstond 
aan verhuurder te melden, zowel telefonisch of schriftelijk bij e-mail of faxbericht èn 
schriftelijk bij aangetekende brief. 

4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade bij huurder en/of derden, als gevolg van een 
foutieve vermelding van het IBAN van huurder, dan wel een foutieve vermelding van het 
terminalnummer/terminal-id, wanneer huurder ondanks deze fouten de automaat in 
gebruik neemt. 
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Artikel 4 
1. Huurder is verplicht om steeds te controleren dat de met het gehuurde goed verrichte 

Bancontact / Visa Debit / Debit Mastercard betalingen binnen drie werkdagen na de 
datum waarop de Bancontact-transacties met de betaalterminal hebben plaatsgevonden, 
ook daadwerkelijk op zijn bankrekening zijn bijgeschreven. Wanneer de gelden niet binnen 
drie werkdagen na de datum waarop de Bancontact-transacties hebben plaatsgevonden 
op de opgegeven rekening van huurder zijn bijgeschreven, dient huurder het gebruik van 
het gehuurde goed met betrekking tot Bancontact / Visa Debit / Debit Mastercard 
transacties onmiddellijk te staken. Tevens is huurder verplicht dit terstond aan verhuurder 
te melden, zowel telefonisch of schriftelijk bij e-mail of faxbericht èn schriftelijk bij 
aangetekende brief. Laat huurder bovenstaande na, dan is verhuurder niet aansprakelijk 
voor bij huurder en/of derden ontstane schade, welke ontstaan is drie werkdagen na de 
datum waarop de eerste Bancontact-transacties met de betaalterminal hebben 
plaatsgevonden. 

  
  
Artikel 5 

1. Huurder is ermee bekend en geeft uitdrukkelijk machtiging/mandaat aan verhuurder om 
alle Bancontact / Visa Debit / Debit Mastercard betalingen met de betaalterminal bij te 
laten schrijven op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Bancontact-transacties 
te Antwerpen. 

2. Huurder machtigt de verhuurder om de op in lid 1 genoemde Derdenrekening 
binnengekomen bedragen over te maken op de door de huurder aangegeven IBAN 
alsmede om de door huurder verschuldigde waarborgsom en alle uit de 
huurovereenkomst door huurder verschuldigde bedragen vanaf de in lid 1 bedoelde 
Derdenrekening aan verhuurder over te maken. 

3. De Verhuurder heeft een onherroepelijk mandaat in de zin van artikelen 1984 ev. 
Burgerlijk Wetboek om de op de in lid 1 genoemde Derdenrekening ontvangen bedragen 
door te storten op de door de huurder aangegeven IBAN 

4. Verhuurder is verplicht de in lid 2, voor huurder, bedoelde bedragen over te maken op de 
door de huurder aangegeven bankrekening binnen dezelfde bankwerkdag als de dag van 
ontvangst van de gelden op de rekening van de stichting Derdengelden Bancontact-
transacties of, indien de gelden worden ontvangen op een wettelijke feestdag of op een 
bankfeestdag, op de daaropvolgende bankwerkdag, waarbij een uitzonderlijke marge van 
maximum twee bankwerkdagen wordt toegestaan om eventuele feestdagen, 
sluitingsdagen van de bank ( “bankholidays”) en calamiteiten te ondervangen  

5. Huurder machtigt verhuurder om vanaf de in lid 1 bedoelde Derdenrekening foutief 
uitgevoerde overboekingen van gelden aan huurder te corrigeren. 

6. Verhuurder is eerst verplicht de waarborgsom aan huurder terug te betalen, na ontvangst 
in goede staat van het goed èn nadat verhuurder heeft vastgesteld dat huurder geen enkel 
bedrag meer uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is. Verhuurder is 
gerechtigd alle door huurder aan verhuurder verschuldigde bedragen met de 
waarborgsom te verrekenen. Nadat alle door huurder verschuldigde bedragen zijn 
vastgesteld, is verhuurder verplicht het mogelijk dan nog resterende deel van de 
waarborgsom binnen drie werkdagen aan huurder te restitueren. 

7. De Huurder aanvaardt dat een betaling van de consument/koper van goederen en/of 
diensten waarbij gebruik gemaakt wordt van het betalingssysteem ter beschikking gesteld 
door RENT-TO-PAY B.V.B.A. bevrijdend is. 
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8. De Huurder zal in geen geval zijn retentierecht kunnen uitoefenen ten aanzien van de 
consument/koper voor zover de volledige prijs door deze consument/koper betaald werd 
en niet louter een voorschot op de prijs betaald werd, zondanig dat eventuele 
betwistingen omtrent betalingen enkel de zorg zijn van de partijen van huidige 
overeenkomst, B.V.B.A. RENT-TO-PAY en de Huurder. 

9. De Huurder is ermee bekend dat de gelden welke op de in lid 1 genoemde Derdenrekening 
ontvangen worden , onder de hier gestelde voorwaarden, niet worden niet worden 
beschouwd als  “terugbetaalbare gelden” in de zin van artikel 4 van de Wet van 22 maart 
1993 op het statuut van  en  toezicht op de kredietinstellingen. 

  
 

Artikel 6 
1. De huurder dient het goed aan het einde van de huurperiode gefrankeerd terug te sturen 

naar verhuurder. 
2. Bij tekortkoming in de nakoming van opgemelde teruggaveverplichting is de huurder tot 

de dag van retour ontvangst, het huurtarief per dag voor het betrokken goed verschuldigd 
ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het (laten) 
terughalen van het goed. 

3. Het is de huurder verboden: 
a) Het goed aan derden ten gebruikte af te staan, het te bezwaren of te 

verhuren en evenmin om het te verkopen of het op andere wijze te 
vervreemden, 

b)  het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, 
c)  enige reparatiehandelingen aan het goed uit te voeren of uit te laten 

voeren. 
  
  

Artikel 7  
1. Bij noodzaak van reparatie moet het goed, in overleg, worden teruggezonden en ontvangt 

huurder binnen 2 werkdagen een vervangingsexemplaar. 
2. Deze vervanging heeft geen invloed op de huurperiode die door de vervanging dus niet 

wordt onderbroken. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de 
vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar. 

  
  
Artikel 8  

1. De huurder is tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder in 
ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, daaronder 
verstaan schade als gevolg van het gebruik van onjuiste supplies. 

2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en 
reinigingskosten alsmede huurderving, indien het gehuurde goed in slechte staat c.q. 
beschadigd door verhuurder wordt ontvangen. 

3. Beschadigingen van het gehuurde goed dienen na ontdekking onverwijld aan de 
verhuurder te worden medegedeeld. 
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Artikel 9  
1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde 

goed dient na ontdekking onverwijld door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te 
worden medegedeeld. 

2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het 
gehuurde goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende 
prijslijst van de leverancier van het betreffende goed aan verhuurder te worden vergoed. 
Onverminderd het verdere recht van verhuurder tot vordering van nakoming, 
schadevergoeding of opschorting. 

3. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, dan 
wel bezwaring van het gehuurde goed is de huurder niettemin gehouden de huurtermijn 
op grond van het huurcontract verschuldigd te betalen alsof het goed niet vermist, 
vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de 
huurder gehouden om in verband met de huur- c.q. winstderving door verhuurder, aan 
haar een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van deze vergoeding is gelijk 
aan 6 maanden huur. 

 
 
Artikel 10 

1. Wanneer bij retour het goed na ontvangst niet in de goede staat van werking verkeert 
en/of schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schade, kosten 
en intresten op de waarborgsom en/of tegoeden aan huurder worden verhaald, 
onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming en 
schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten en intresten en 
opschorting. 

 
 
Artikel 11  

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de huurder en/of door derden geleden 
(bedrijfs-)schade als gevolg van storingen, het niet of niet juist functioneren of het niet of 
niet tijdig beschikbaar zijn van het gehuurde goed of het systeem van elektronisch betalen, 
waaronder mede begrepen elektriciteitsvoorziening, de datacommunicatie en/of het 
transportsysteem behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder. 

2. Huurder zal zelf zorg moeten dragen voor een bedrijfsschade verzekering en zijn risico’s 
voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekering geldt voorts voor 
aansprakelijkheid van de huurder voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, 
beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het gehuurde goed 
binnen de overeengekomen huurperiode. 

3. Huurder en verhuurder erkennen dat de beveiligingsmodule eigendom is van de NV 
BANKSYS. De Huurder zal nimmer contact opnemen met de NV BANSYS en/of deze 
aansprakelijk stellen uit hoofde van deze overeenkomst. 

4. Bovendien is deze huurovereenkomst ook onderworpen aan de in voege zijnde 
reglementen van de NV BANKSYS. 
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Artikel 12  
1. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een permanente (24 uurs) schone (alleen voor de 

betaalautomaat te gebruiken) 220-240 volt dubbel randaarde stopcontact op maximaal 2 
meter afstand van de betaalautomaat. 

2. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een vrije (niet via bijvoorbeeld een 
huistelefooncentrale en alleen voor de betaalautomaat te gebruiken) telefoonlijn. De 
aansluiting op maximaal 1,5 meter afstand van de betaalautomaat. 

3. Indien het gehuurde goed een betaalautomaat is geschikt voor mobiele communicatie dan 
is bovengenoemd lid 2 niet van toepassing.  

 
 
Artikel 13  

1. De huurder is gehouden tot geheimhouding van alle gegevens van bankpashouders die 
hem in het kader van het gehuurde goed ter kennis komen. 

2. Huurder is gehouden met zijn medewerkers en/of voor hem werkzame derden die feitelijk 
toegang kunnen verkrijgen van deze gegevens, dezelfde geheimhoudingsplicht overeen te 
komen en zal hetgeen redelijkerwijs mogelijk is doen om de nakoming daarvan te 
bewerkstelligen. 

3. De huurder dient het Pin-pad zodanig te plaatsen dat bij ieder gebruik van de Pincode 
door de bankpashouder deze redelijkerwijs door niemand gezien of achterhaald kan 
worden. 

4. Voorts is huurder verplicht de door Banksys opgestelde richtlijnen en/of aanwijzingen van 
medewerkers van Banksys en/of  verhuurder, voor opstelling van het Pin-pad, strikt op te 
volgen.  

5. Huurder is verplicht gedurende een periode van minimaal één jaar, de kopie 
transactiebonnen en totaal overzichten te bewaren. Deze zullen op eerste verzoek door 
huurder aan verhuurder dienen te worden overhandigd. Bij het niet nakomen van deze 
verplichting kan verhuurder aanspraak maken op het betreffende transactie bedrag.  

 
 
Artikel 14 

1. Tenzij anders is overeengekomen dient huurder alle verschuldigde bedragen binnen 8 
dagen na factuurdatum aan verhuurder te betalen, zonder dat enige verrekening is 
toegestaan. De verhuurder is gerechtigd om een vooruitbetaling of andere waarborgen te 
verlangen. De betalingstermijn is een vervaltermijn. 

2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege 
het verzuim in en is de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het 
factuurbedrag voor iedere maand of een deel van een maand dat de huurder met betaling 
in verzuim is. 

3. De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van contractuele 
verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze 
binnen tien dagen na constatering door huurder dan wel diens medewerkers door middel 
van een schriftelijke kennisgeving door de huurder aan verhuurder worden medegedeeld. 
Niet nakoming van deze termijn doet het klacht- / reclamerecht vervallen. 
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Artikel 15 
1. Indien de huurder één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-

behoorlijk nakomt, indien huurder zijn/haar faillissement aanvraagt, indien huurder failliet 
wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, 
liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk 
beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en is de verhuurder gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst 
vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van 
nakoming, schadevergoeding en opschorting. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om 
de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als 
ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schade vergoeding, indien de 
wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichting ter zake de overeenkomst 
niet nakomt. 

3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt 
de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van 
de overeenkomst. 

4. In de gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is de verhuurder te allen tijde, zonder enige 
ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te 
halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband 
door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder in gevallen 
in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de 
huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-
continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, 
reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de 
zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening 
van de huurder. 

5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan verhuurder verschuldigd alle kosten 
welke huurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot 
verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten 
daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarboven een 
vergoeding te vragen van schade, kosten en intresten, welke voor verhuurder voortvloeien 
uit niet, niet-tijdige, of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de overeenkomst. 

6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen 
de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van deurwaarders en schade-experts. De 
buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15 % 
van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten 
tenminste in alle gevallen EUR. 175,-- zullen bedragen. Dit bedrag wordt vermeerderd met 
EUR 27,50 . 

  
  
 
Artikel 16 

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder 
opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door 
verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn partijen gerechtigd de 
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval 
een verplichting tot schade vergoeding bestaat. 
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2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te 
presteren door omstandigheden, die onvoorzien waren op het moment van het sluiten 
van de overeenkomst en die niet behoorlijke levering door de verhuurder als gevolg van 
oorlog e.d., werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste. 

  
  
Artikel 17 

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het 
Belgische recht van toepassing. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


