ALGEMENE VERHUUR-, VERKOOPSEN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN
ALGEMEEN
Rechtsverhouding
De rechtsverhouding tussen de BV BECOMA, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, E 3 laan 109 en met
als ondernemingsnummer 0526.846.194 (hierna genoemd
“BECOMA”) en diens medecontractant, zijnde naar gelang
het geval huurder of koper of diens aangestelde (hierna
genoemd de “Medecontractant”), wordt integraal beheerst
door deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de
eventuele algemene voorwaarden van de Medecontractant.
De Medecontractant verklaart zich geheel akkoord met de
onderhavige algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden.
Aanbiedingen, prijzen
Prijzen welke door BECOMA in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De
definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts
een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief
BTW en andere taksen, toeslagen, de bijdrage in de verzekering ad 6 % en/of boetes. De BTW, taksen, toeslagen,
forfaitaire verzekeringsbijdrage en/of boetes zijn steeds
ten laste van de Medecontractant.
De prijzen die door BECOMA in offertes en overeenkomsten
werden bepaald zijn voor wijziging vatbaar voor zover deze
wijzigingen het gevolg zijn van omstandigheden en elementen onafhankelijk van de wil van partijen.
Leverings-, uitvoerings- en andere termijnen.
De in BECOMA’s aanbiedingen vermelde termijnen zijn
benaderend en worden nader bepaald in overleg met de
Medecontractant. Vertragingen geven de klant in geen
geval het recht, de bestelling geheel of gedeeltelijk te
annuleren of de overeenkomst te verbreken/ontbinden; zij
kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of
tot betaling van om het even welke schadevergoeding in
hoofde van BECOMA. Partijen houden hier rekening mee
bij de prijsbepaling teneinde een optimale dienstverlening
door BECOMA te bewerkstelligen. Zij erkennen uitdrukkelijk dat dit beding niet onrechtmatig is zoals bepaald in
art. VI.91/5, 1° WER. Voor zover de Medecontractant een
consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER, zijn de
overeengekomen termijnen bindend.
HUUR – VERHUUR
Aanvang van de huurtermijn
De huurtermijn vangt aan op de dag en vanaf het moment
dat het huurgoed ter beschikking wordt gesteld aan de
Medecontractant. De verhuring eindigt op het moment van
terugkomst van dit huurgoed in het depot van BECOMA,
dit onafgezien of de Medecontractant het huurgoed zelf
terugbrengt, dan wel het gehuurde huurgoed wordt afgemeld door de Medecontractant en vervolgens opgehaald
door BECOMA. Elke niet-overeengekomen overschrijding
van de huurtermijn zal aan de geldende tarieven worden
aangerekend aan de Medecontractant en gebeurt exclusief
op risico van de Medecontractant.
Verlenging van de oorspronkelijke huurtermijn dient voor
het einde van de huurtermijn aan BECOMA te worden gevraagd en is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid
en akkoord van BECOMA.
Huurprijzen
De huurprijzen gelden voor een gebruik van maximum 8
draaiuren per dag of 40 draaiuren per week. BECOMA behoudt zich het recht één achtste van de dagprijs supplementair aan te rekenen per extra draaiuur. Het huurgoed
wordt aan het einde van de huurtermijn altijd ter beschikking gesteld van BECOMA met een volle tank brandstof.
De Medecontractant staat in voor de juiste keuze van
brandstof. Indien hieraan niet voldaan is, zal BECOMA de
tank opnieuw vullen, desgevallend laten reinigen en herstellen en de kosten daarvan doorrekenen aan de Medecontractant. Het brandstofverbruik tijdens de huurperiode is
niet inbegrepen in de huurprijs en valt ten laste van de
Medecontractant.
De ondertekenaar van de huidige overeenkomst verbindt
zich t.a.v. BECOMA solidair met de rechtspersonen, met
de natuurlijke personen of met de verenigingen in wiens
naam hij of zij optreedt en dit voor alle huurdersverplichtingen.
BECOMA heeft het recht van de Medecontractant een waarborg te eisen, hetzij bij het in ontvangst nemen van het
voertuig, hetzij bij aanvraag om verlenging. Het bedrag
van deze waarborg wordt vastgesteld en bepaald in het
document “staat bij vertrek” van het betreffende voertuig,
welke door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend.
BECOMA heeft het recht om het bedrag van de waarborg te
compenseren met elk bedrag dat de Medecontractant aan
BECOMA verschuldigd is.
Gebruik en onderhoud
De Medecontractant verklaart zich akkoord de gehuurde
toestellen te beheren en gebruiken als een goede huisvader, volgens de regels van de kunst en de wegcode, de
technische vereisten en mogelijkheden en conform het
gebruik waartoe de toestellen bestemd zijn en daaraan
niets te wijzigen of aan te brengen. De Medecontractant
verbindt er zich toe te allen tijde BECOMA op de hoogte
te stellen van het periodiek onderhoud van de toestellen.
De Medecontractant dient de nodige maatregelen te nemen om diefstal of het tenietgaan van de toestellen te
voorkomen.
In geval van defect van het huurgoed of een ongeval met
het huurgoed, zal de Medecontractant schadebeperkend
optreden en BECOMA onmiddellijk op de hoogte brengen
zodat BECOMA de nodige maatregelen kan nemen en herstellingen kan uitvoeren. Voor zover het defect of het ongeval is ontstaan door de nalatigheid of de fout van de Medecontractant zijn alle herstellings- en depannagekosten
ten laste van de Medecontractant. BECOMA heeft op elk
ogenblik het recht het huurgoed te onderzoeken en de Medecontractant zal steeds BECOMA de toegang verschaffen
tot het huurgoed. Ten dien einde zal de Medecontractant
tevens steeds laten weten waar het huurgoed zich bevindt.
BECOMA stelt de Medecontractant een handleiding van het
huurgoed ter beschikking. De Medecontractant verklaart
op de hoogte te zijn van alle specificaties (gewicht, omvang, vereist type rijbewijs en opleidingen, technische
vereisten en uitrusting, belasting van het toestel, veiligheidsinstructies,…) van het huurgoed.
De Medecontractant verklaart de gebruikswijze van het
huurgoed te kennen en verbindt zich ertoe om het huurgoed enkel toe te vertrouwen aan adequaat opgeleid
personeel die de gebruikswijze van het huurgoed kent
en niet onder invloed is van alcoholhoudende dranken of
verdovende middelen. De Medecontractant erkent dat BECOMA hem mondeling heeft ingelicht omtrent de te nemen
veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het huurgoed.
De Medecontractant zal het grondgebied van België niet
verlaten met het huurgoed behoudens schriftelijk daartoe
verleende toestemming van BECOMA.

Staat van het huurgoed
Het huurgoed wordt in perfecte staat van onderhoud,
rijvaardigheid en met alle vereiste uitrusting (waaronder
de sleutels), boorddocumenten en keuringsbewijzen ter
beschikking gesteld aan de Medecontractant, zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen. Er wordt een staat
van bevinding opgemaakt aan het begin van de huurtermijn. Indien er aan het goed zichtbare gebreken of een
gebrek in werking vast te stellen is, dient dit onmiddellijk
voor enig gebruik schriftelijk gemeld te worden in de staat
van bevinding, en uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na
levering te worden gemeld aan BECOMA. Indien de Medecontractant een consument betreft in de zin van art.
I.1, 2° WER, dan zal een termijn van 10 kalenderdagen
na levering gelden.
De Medecontractant is gehouden het huurgoed in dezelfde
perfecte staat met alle vereiste uitrusting, boorddocumenten en keuringsbewijzen, behoudens normale gebruiksslijtage, terug te geven bij het einde van de huurtermijn.
Eventuele reinigings- of vervangingskosten zijn ten laste
van de Medecontractant.
Indien tijdens de termijn dat de Medecontractant het
huurgoed onder zich heeft blijkt dat noodzakelijke onderhoudswerken (verversen van olie,...) aan het huurgoed
nodig zijn voor de goede werking en duurzaamheid ervan
dan is de Medecontractant gehouden om dit onverwijld
schriftelijk aan BECOMA te melden zodat die laatste het
onderhoud tijdig kan inplannen en laten plaatsvinden.
Indien dit onderhoud tijdens de huurperiode moet plaatsvinden teneinde de goede werking van het huurgoed te
verzekeren, dan zal de Medecontractant dit onderhoud
door BECOMA tijdens de huurperiode gedogen zonder enig
gevolg voor de huurprijs.
Eigendom
BECOMA blijft eigenaar van het huurgoed. Het is de Medecontractant verboden om zijn (huur)rechten of een gedeelte ervan over te dragen of onder te verhuren zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BECOMA.
Behoudens andersluidende overeenkomst met BECOMA,
blijft de Medecontractant in geval van onderverhuring of
huuroverdracht, met de onderhuurder of overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle huurdersverplichtingen.
Tevens bij verkoop blijven de goederen eigendom van BECOMA tot op de dag van algehele
betaling. Het is de medecontractant van BECOMA dan ook
verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren,
te verpanden op enige andere wijze te vervreemden of te
bezwaren, totdat de volledige verkoopprijs voldaan is.
Beëindiging huurovereenkomst
BECOMA kan door middel van een aangetekend schrijven,
met uitwerking vanaf de derde
dag na poststempel, te allen tijde een einde te stellen aan
de overeenkomst bij ernstige tekortkomingen van de Medecontractant. Partijen bepalen uitdrukkelijk dat volgende
gevallen als ernstige tekortkomingen gekwalificeerd worden die beëindiging van de huur kunnen rechtvaardigen:
• bij gebreke aan betaling van de huur binnen de twee
maanden na de vervaldag;
• indien de Medecontractant geheel of gedeeltelijk verzuimt de beschikkingen van onderhavige overeenkomst
na te leven;
• indien de Medecontractant het huurgoed niet naar behoren of oneigenlijk gebruikt;
• kennelijk onvermogen van de Medecontractant;
• in vereffeningstelling of faillissement van de Medecontractant
De huurovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van faillissement van de Medecontractant. Bij verwezenlijking van de ontbindende
voorwaarde, wordt de overeenkomst onmiddellijk en van
rechtswege ontbonden.
In geval de overeenkomst wordt ontbonden door de fout
van de Medecontractant, is deze een wederverhuringsvergoeding verschuldigd t.b.v. 1.000,00 EURO. Deze wederverhuringsvergoeding is niet ter dekking van eventuele
huurschade die BECOMA desgevallend bijkomend kan verhalen op de Medecontractant. Voor zover de Medecontractant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2°
WER, zal BECOMA een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd zijn aan de Medecontractant indien de overeenkomst
door de fout van BECOMA wordt ontbonden.
In geval van beëindiging van de huurovereenkomst, om
welke reden dan ook, is BECOMA gerechtigd het huurgoed
op te halen, waar het zich ook bevindt, zulks onverminderd de mogelijkheid voor BECOMA om de schade en
overschrijding van de huurtermijn aan te rekenen aan de
Medecontractant.
De Medecontractant is tevens gerechtigd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval
BECOMA haar verhuurdersverplichtingen ernstig schendt.
Aansprakelijkheid voor schade
De Medecontractant is aansprakelijk voor alle schade,
diefstal of tenietgaan en abnormale slijtage die wordt
veroorzaakt of aangebracht aan het goed gedurende de
termijn dat de Medecontractant het huurgoed onder zich
heeft, wat een resultaatsverbintenis in hoofde van de
Medecontractant uitmaakt. De Medecontractant zal aldus
het risico dragen voor het verlies van het goed gedurende
de volledige duurtijd van de huur en zolang de Medecontractant het huurgoed onder zich heeft, zelfs bij overmacht. De Medecontractant is aldus tevens aansprakelijk
voor alle schade (materieel en/of lichamelijk) veroorzaakt
aan zichzelf of derden. De Medecontractant zal BECOMA
vrijwaren en ontlasten indien zij wordt aangesproken door
derden ingevolge van schade welke veroorzaakt werd door
het goed. BECOMA is nooit aansprakelijk, behalve bij opzet vanwege BECOMA. Partijen houden rekening met de
verdeling van het aansprakelijkheidsrisico bij het bepalen
van de huurprijs. Zij erkennen en verklaren uitdrukkelijk
dat onderhavige clausule niet onrechtmatig is in de zin
van art. VI.91/5, 6° WER. Voor zover de Medecontractant
een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER, is
BECOMA nooit aansprakelijk, behalve voor haar opzet,
haar grove schuld of voor die van haar aangestelden of
lasthebbers of,
behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een
verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de
overeenkomst vormt.
De huurder verbindt zich ertoe een verzekering te nemen
tot dekking van eventueel verlies of beschadiging van het
huurgoed alsook voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, in aanvulling op de verzekering genomen door BECOMA zoals hierna vermeld. De huurder is dan ook gebonden
om binnen de twee dagen een bewijs van deze verzekering
voor te leggen aan BECOMA. Ingeval een schadegeval
definitief door de verzekering wordt gedekt en BECOMA
daarvan de schriftelijke bevestiging krijgt is de Medecontractant jegens BECOMA aansprakelijk ten belope van de
vrijstelling, evenwel onverminderd eventuele schade die
niet wordt gedekt door de verzekering en bijkomend op de
Medecontractant kan worden verhaald conform onderhavige overeenkomst.

BECOMA is verzekerd voor multirisico’s “Bouwplaats- en
behandelingstoestellen” bij MS AMLIN INSURANCE SE bij
polis onder nr. PEB100067 ten belope van 2.402.125,00
EUR, met vrijstelling van 1.250,00 EUR per schadegeval
en van 10 % met een minimum van 1.250,00 EUR in geval
van diefstal. Deze verzekering die door BECOMA genomen
wordt dekt o.a. de kosten ingevolge diefstal en grote
impactschade zoals machinebreuk. De Medecontractant
verklaart kennis te hebben genomen van de verzekeringspolis en hiervan op de hoogte te zijn. Ter compensatie van
deze verzekering betaalt de Medecontractant steeds een
forfaitaire vergoeding ten belope van 6 % van de huurprijs
bovenop de overeengekomen prijs. De Medecontractant is
in geval van schade gehouden tot betaling van de vrijstelling, alsook tot betaling van schade die niet door de
verzekering gedekt wordt (zoals bij verval, uitsluiting of
overschrijding van verzekeringsdekking), conform de aansprakelijkheidsverdeling zoals hierboven vermeld.
De Medecontractant is aansprakelijk voor alle schadelijke
gevolgen van een overtreding van de wegcode die door
hem/haar werd begaan. Indien zich een ongeval met het
huurgoed heeft voorgedaan waarbij derden betrokken zijn
dan verbindt de Medecontractant zich ertoe om de nodige
vaststellingen te laten doen door de politie en BECOMA
zo spoedig mogelijk daarvan in te lichten en kopie over
te maken (vaststellingen, ongevalsaangifte, aanrijdingsformulier,...)
BECOMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of voor schade aan goederen door de Medecontractant
vervoerd of achtergelaten in het huurgoed.
Bijzondere bepalingen
De Medecontractant heeft de verplichting om bij diens
gerechtelijk akkoord binnen de 24 uur
BECOMA hiervan in kennis te stellen.
KOOP – VERKOOP
Waarborg
Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht m.b.t. zichtbare
gebreken van een levering schriftelijk gemeld worden en
dit binnen een termijn van vijf dagen vanaf de levering.
Indien de Medecontractant een consument betreft in de
zin van art. I.1, 2° WER, dan zal een termijn van 10 kalenderdagen na levering gelden. Eens deze termijn verstreken
is, zal de levering als aanvaard en vrij van zichtbare gebreken beschouwd worden. De waarborg op materieel- en
constructiefouten, die niet kunnen ontdekt worden op het
ogenblik van de levering is beperkt tot een termijn van zes
maanden vanaf deze levering.
De waarborgverplichtingen van BECOMA mogen in geen
geval de waarborgen van de constructeur of de leverancier
overschrijden,
en dit zowel wat betreft de zichtbare als de verborgen
gebreken. Om die reden zal, indien de waarborgverplichtingen die worden toegekend door de constructeur of de
leverancier lager zijn dan deze van BECOMA, de waarborgverplichting van BECOMA verlaagd worden teneinde met
die van de constructeur of leverancier in overeenstemming
te zijn.
De waarborgverplichting stelt de Medecontractant niet
vrij van de betaling. In geval een klacht als gegrond beschouwd wordt en de betalingsvoorwaarden nagekomen
zijn, beperkt de waarborgverplichting van BECOMA zich tot
het gratis vervangen van de defect bevonden stukken, bij
uitsluiting van alle aanspraak tot schadevergoeding voor
gelijk welk verlies.
De waarborg vervalt indien personen, die niet tot het personeel van BECOMA behoren of geen toelating van BECOMA
ontvangen hebben, pogen het materiaal te regelen of te
herstellen.
Deze bepalingen gelden niet voor tweedehandsmateriaal
dat verkocht wordt zonder enige waarborg en dat aangenomen wordt bij ontvangst. Indien de Medecontractant
aan gelijk welke van zijn verbintenissen tekortkomt, is
BECOMA automatisch en definitief ontlast van elke waarborgverplichting tegenover hem.
Voor zover de Medecontractant een consument betreft in
de zin van art. I.1, 2° WER, doen deze bepalingen geen
afbreuk aan de artikelen 1641 tot 1649 en van de artikelen
1649bis tot 1649octies BW.
Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de algehele voldoening van de door de Medecontractant verschuldigde betalingen behoudt BECOMA zich
de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen
zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen BECOMA krachtens de koopovereenkomst toekomt. De Medecontractant zal zo lang geen algehele betaling van de
geleverde goederen heeft plaatsgevonden, de goederen
niet mogen vervreemden, ontlenen, verpanden of onder
hypothecair verband brengen noch bezwaren of verhuren. BECOMA is gerechtigd haar eigendomsrechten, voor
de goederen als bedoeld in deze bepaling, te allen tijde
uit te oefenen en deze goederen tot zich of terug te nemen. Indien BECOMA deze goederen terug neemt, is de
Medecontractant aansprakelijk voor de hiermede gepaard
gaande kosten voor BECOMA. Voorts heeft BECOMA recht
eventuele schade aan de goederen op de Medecontractant
te verhalen.
De risico’s gaan echter wel over op de koper vanaf de verkoop van het goed.
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Transport
Het vervoer van het goed geschiedt steeds op kosten en
risico van de Medecontractant.
Bij leveringen en afhalingen moet de Medecontractant
steeds voldoende ruimte voorzien.
De Medecontractant dient ervoor in te staan dat hijzelf
of een aangestelde het goed in ontvangst kan nemen.
Indien er niemand aanwezig is geeft Medecontractant
machtiging aan
BECOMA het desbetreffende goed af te zetten op de plaats
van levering. Het risico op schade rust evenwel steeds op
de Medecontractant vanaf de levering, en desgevallend
tot het einde van de termijn gedurende dewelke de Medecontractant het goed onder zich heeft. Partijen houden
rekening met de risicoverdeling voor aansprakelijkheid
bij de prijsbepaling. Voor zover de Medecontractant een
consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER, is BECOMA slechts aansprakelijk voor haar opzet, haar grove
schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers
of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een
verbintenis die een van de voornaamste prestaties van
de overeenkomst vormt. De kostprijs van het transport
is steeds ten laste van de Medecontractant. Wachttijden
worden aangerekend aan 75 Euro/uur.
Aanvaarding en protest factuur
De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij
gebreke aan een aangetekend en gemotiveerd protest binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum, onverminderd
eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding. Indien de
Medecontractant een consument betreft in de zin van art.
I.1, 2° WER, dan zal een termijn van 10 kalenderdagen na
factuurdatum gelden. In dat geval doet deze bepaling geen

afbreuk aan de artikelen 1641 tot 1649 en van de artikelen
1649bis tot 1649octies BW.
Betalingsvoorwaarden
Behoudens tegenbewijs zal elke factuur geacht worden
ontvangen te zijn door de klant de
derde werkdag na factuurdatum. De facturen zijn contant
betaalbaar ter zetel van BECOMA,
zonder korting. Bij niet betalen van de facturen binnen de
gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest
verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet dan wel aan de
intrestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in
handelstransacties ingeval de Medecontractant een onderneming is op het openstaande factuurbedrag. In geval de
Medecontractant geen onderneming betreft, zal voormelde
intrestvoet bestaan uit de wettelijke intrest. Bij gebreke
aan volledige betaling van de factuur op de vervaldag is
bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een
minimum van 200 euro.
Voor zover de Medecontractant een consument betreft in
de zin van art. I.1, 2° WER, zal BECOMA een gelijkwaardige
vergoeding en intrest verschuldigd zijn aan de Medecontractant in geval van een contractuele tekortkoming van
BECOMA, berekend op de laatst uitgeschreven factuur.
Voor het geval BECOMA in gebreke blijft zijn verplichtingen
na te komen zal aan de Medecontractant een vergoeding
verschuldigd zijn ten belope van de werkelijk aangetoonde rechtstreekse schade die in rechtstreeks oorzakelijk
verband staat met de schending, met een maximum van
1.000,00 euro.
Algemeen schadebeding
Indien de overeenkomst éénzijdig beëindigd of geannuleerd wordt door de medecontractant, of lastens haar ontbonden wordt, dan zal de medecontractant aan BECOMA
een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van
20% berekend op de totale koop- of aannemingsprijs of, in
geval van huur, van de totale huurrijs op jaarbasis.
Indien de medecontractant een consument is in de zin van
art. I.1, 2° WER, dan zal BECOMA een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd zijn als uiteengezet in het voorgaande lid, indien de overeenkomst éénzijdig door BECOMA
beëindigd of geannuleerd wordt of indien de overeenkomst
lastens BECOMA ontbonden wordt.
Retentierecht
BECOMA heeft een uitgebreid, verlengd retentierecht op
alle goederen, voertuigen en toestellen van de Medecontractant die bij BECOMA gestald staan of bij haar werden
ondergebracht in geval van een door de Medecontractant
onbetaalde en vervallen factuur, ook indien de vervallen
facturen in kwestie geen betrekking hebben op het betrokken goed, voertuig of toestel. Het retentierecht dient derhalve tot dekking van alle sommen die de Medecontractant
definitief verschuldigd is.
Aansprakelijkheid
In geen geval is BECOMA aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen,
verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van
klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen
door derden ondernomen tegen de klant. De klant is als
enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het
product in overeenstemming met de technische vereisten
en veiligheidsvoorschriften en volgens de bestemming van
het goed, daarbij rekening houdend met de specificaties
en de instructies van BECOMA. BECOMA zal ten opzichte
van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke
geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met
de BECOMA gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete
of niet-geschreven verplichtingen. Voor enige directe of
indirecte schade waarvoor BECOMA in deze voorwaarden
de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal
BECOMA niet aansprakelijk zijn.
De Medecontractant vrijwaart BECOMA te dezer zake tegen
alle aanspraken van derden.
Verwerking van persoonsgegevens
De Medecontractant geeft stipt en gedurende de hele duur
van de (huur)overeenkomst, desgevallend op verzoek van
BECOMA, alle nuttige informatie aan BECOMA.
De Medecontractant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan BECOMA om deze informatie, en desgevallend
de persoonsgegevens (conform art. 4,1 van de algemene
verordening gegevensbescherming), alsook de bijzondere
categorieën van persoonsgegevens (conform art. 9.1 van
de algemene verordening gegevensbescherming) die hierin
begrepen zouden zijn, te verwerken met het oog op de
verhuur of verkoop van welbepaalde voertuigen.
De Medecontractant heeft het recht om een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn
toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan BECOMA te richten. (conform art. 12
e.v. van de algemene verordening gegevensbescherming).
BECOMA verbindt zich ertoe binnen een termijn van een
maand de Medecontractant van een gemotiveerd antwoord
op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die
termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden
verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom BECOMA (niet) ingaat op het (de) verzoek(en)
van de Medecontractant.
BECOMA behoudt zich desgevallend het recht voor een
redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de)
verzoek(en) gepaard gaat/gaan.
Indien de Medecontractant van mening is dat BECOMA ten
aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op
onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan BECOMA gerichte verzoek(en), kan de Medecontractant klacht
indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.
Dat kan via de volgende contactgegevens :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be
Clausule inzake rechtsbevoegdheid en toepasselijk
recht
De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
Elk geschil dat tussen partijen aangaande overeenkomst
kan voortspruiten, zal uitsluitend onder de bevoegdheid
vallen van de hoven en rechtbanken bevoegd voor de
plaats van de maatschappelijke zetel van BECOMA.

