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Artikel 1 Definities 

Aanvraag elk verzoek tot Bruikleen door de Ontlener ingediend met 
toepassing van het Deelplatform; 

Algemene  

Voorwaarden de onderhavige algemene voorwaarden; 

Bruikleen de overeenkomst, op grond waarvan de Uitlener aan de 
Ontlener – onder toepassing van onderhavige Algemene 
Voorwaarden - kosteloos een tijdelijk en persoonlijk 
gebruiksrecht toestaat op een niet-vervangbaar roerend 
goed, onder de verplichting deze in natura terug te geven 
bij de beëindiging van de overeenkomst; 

Deelplatform de tool ter beschikking gesteld door HOWEST welke 
geïnstalleerd en gebruikt wordt om aanvragen tot 
Bruikleen te kunnen indienen en verwerken;  

Duur  de termijn van de Bruikleen, een aanvang nemend bij de 
Inbezitstelling en eindigend bij de Teruggave, zoals in het 
Deelplatform of anders uitdrukkelijk tussen partijen 
overeengekomen; 

Goederen de roerende of onroerende zaken (hierinbegrepen het 
roerende toebehoren aanwezig op moment van 
Inbezitstelling), die door Uitlener ter beschikking werden 
gesteld en door Ontlener geselecteerd werden in het 
Deelplatform en die het voorwerp uitmaken van de 
Bruikleen;  

Inbezitstelling het moment waarop de Goederen worden overgedragen 
van Uitlener naar Ontlener en derhalve ook het risico van 
waardevermindering of verlies overgaat naar de Ontlener; 

Ontlener  natuurlijke of rechtspersoon die Goederen wenst uit te 
lenen van de Uitlener; 

Uitlener natuurlijke of rechtspersoon die Goederen ter beschikking 
stelt voor Bruikleen door de Ontlener; 

Overmacht heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 14; 

Teruggave het moment waarop de Goederen terug worden 
overgedragen van Ontlener naar Uitlener en derhalve ook 
het risico terug overgaat naar de Uitlener. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanvragen door 
Ontlener tot bruikleen van Goederen van Uitlener. 

2. De toepassing van de eigen algemene voorwaarden van Uitlener en 
Ontlener wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door Ontlener slechts 
een beroep worden gedaan, indien deze door Uitlener uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 3 Terbeschikkingstelling Goederen  

1. De Uitlener geeft binnen het Deelplatform de Goederen aan die hij ter 
beschikking stelt voor Bruikleen door de Ontleners. Hierbij wordt het 
eveneens aangegeven tot welke bestemming het gebruik van de 
Goederen kan worden aangewend, welke de dagvergoeding is bij 
eventuele vertraging in de Teruggave conform artikel 8.4 en welke kosten 
ten laste zijn van de Ontlener conform artikel 9.2. 

2. De Uitlener garandeert uitdrukkelijk dat de Goederen die ter beschikking 
worden gesteld voor Bruikleen zijn eigendom zijn, minstens dat hij over 
een genotsrecht beschikt, in welk geval hij de toestemming bekwam van 
de eigenaar om de Goederen uit te lenen. 

Artikel 4 Aanvragen en overeenkomsten 

1. Aanvragen kunnen enkel door gebruik van het Deelplatform geplaatst 
worden. 

2. Uitlener is slechts gebonden door de Aanvraag van Ontlener indien en 
zoals hij deze via het Deelplatform heeft aanvaard.  

3. Op het moment van de aanvaarding van de Aanvraag door de Uitlener, 
komt er in hoofde van de Uitlener officieel een uitleenbelofte tot stand, 
waarvan de verbreking tot het betalen van een schadevergoeding 
aanleiding kan geven. De toepasselijkheid van onderhavige Algemene 
Voorwaarden wordt vanaf dat ogenblik door partijen aanvaard. 

Artikel 5 Inbezitstelling 

1. Bij Bruikleen van roerende goederen, staat de Ontlener in voor het afhalen 
van de Goederen met het oog op de Inbezitstelling.  

2. Als plaats van Inbezitstelling geldt in principe de aangegeven locatie 
binnen het Deelplatform, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen 
tussen partijen. De Inbezitstelling zal door de Ontlener gebeuren op het 
binnen het Deelplatform overeengekomen tijdstip.  

3. Voorafgaand aan de Inbezitstelling wordt tussen partijen een staat van 
bevinding opgesteld, met vermelding van eventuele gebreken, alsook het 
gebruik waartoe de Ontlener de Goederen zal aanwenden. Indien er 
bepaalde veiligheids- en/of bedieningsvoorschriften nageleefd dienen te 
worden, zal de inontvangstname hiervan door de Ontlener vermeld worden 
op de staat van bevinding.  
 

 

Artikel 6 Gebruik  

1. Na Inbezitstelling is de Ontlener ertoe gehouden als een goed huisvader 
voor het behoud en de bewaring van de Goederen te zorgen. Hij mag er 
zich slechts van bedienen voor het gebruik overeenkomstig de 
gebruikelijke bestemming van de Goederen incl. eventuele veiligheids- 
en/of bedieningsvoorschriften. 

2. Waardevermindering of tenietgaan van de Goederen door niet-naleving 
van deze verplichting, zal ten laste komen van de Ontlener en aanleiding 
geven tot het betalen van een schadevergoeding.  

3. De Ontlener zal daarentegen niet instaan voor slijtage of 
waardevermindering die uitsluitend het gevolg is van het normale gebruik 
waartoe de Goederen in Bruikleen werden gegeven. 

Artikel 7 Eigendom en risico 

1. Het eigendomsrecht van alle Goederen die voorwerp uitmaken van de 
Bruikleen of enig ander recht op grond waarvan de Uitlener gerechtigd is 
de Goederen uit te lenen, blijft ten allen tijde toebehoren aan de Uitlener 
en zal op geen enkel moment overgaan naar de Ontlener.  

2. Zolang er geen Inbezitstelling van de Goederen plaatsvond, blijft het risico 
voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de Goederen en de 
eventuele beschadigingen aan Goederen bij de Uitlener.  

3. Vanaf het ogenblik van Inbezitstelling van de Goederen, gaat het risico 
voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de Goederen over naar de 
Ontlener, zelfs indien de Ontlener zich op dat ogenblik nog op de terreinen 
van de Uitlener bevindt.  

Artikel 8 Teruggave 

1. Bij het verstrijken van de in het Deelplatform overeengekomen Duur, of op 
elk ander uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen tijdstip, is de 
Ontlener ertoe gehouden de Goederen in natura te restitueren. 

2. De Teruggave dient te gebeuren op de in het Deelplatform 
overeengekomen datum (dag/uur) en plaats.  

3. De Goederen dienen schoon te worden teruggegeven, in de staat waarin 
ze zich bevonden ten tijde van de Inbezitstelling. Hiertoe zal opnieuw een 
staat van bevinding worden opgesteld tussen partijen, ter vergelijking met 
de staat van bevinding bij Inbezitstelling. Bij vastgestelde schade bij de 
Teruggave, zal de Uitlener binnen 7 werkdagen aan de Ontlener een 
schadeberekening overmaken. Ingeval van betwisting omtrent de omvang 
van de schade, zal een onafhankelijke expert worden aangesteld om tot 
begroting van de schade over te gaan.  Zoals bepaald in artikel 6.6. zal 
enige slijtage of waardevermindering ten gevolge van het normale gebruik 
van de Goederen ten laste zijn van de Uitlener en derhalve geen 
aanleiding geven tot vergoeding door de Ontlener. 

4. De teruggaveverplichting in hoofde van de Ontlener is een 
resultaatsverbintenis.  De aansprakelijkheid voor verlies van de Goederen 
of vertraging van de Teruggave ligt derhalve integraal bij de Ontlener. Om 
zich van deze aansprakelijkheid te bevrijden, zal de Ontlener genoodzaakt 
zijn aan te tonen dat het verlies of de vertraging te wijten is aan een 
vreemde oorzaak, toeval of Overmacht. In geval van laattijdige Teruggave 
van de Goederen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling de 
dagvergoeding vermeld op het Deelplatform (conform artikel 3.1) 
verschuldigd zijn voor elke begonnen dag na de voorziene datum van 
Teruggave.   

5. Het is de Ontlener te allen tijde verboden de Goederen voor zich te houden 
bij wijze van schuldvergelijking met hetgeen de Uitlener hem in eender 
welke context nog verschuldigd zou zijn.  

Artikel 9 Kosten ten laste van Ontlener 

1. De Bruikleen is in beginsel kosteloos, waarbij geen vergoeding of andere 
tegenprestatie vereist wordt van de Ontlener.  

2. In het kader van de verplichting van de Ontlener tot het gebruik en behoud 
als een goed huisvader, zullen bepaalde kosten ten laste kunnen komen 
van de Ontlener, zoals doch niet uitsluitend de kosten die bestemd zijn om 
het gebruik van de Goederen mogelijk te maken of te vergemakkelijken 
(o.a. brandstofkosten, transportkosten, ….). Dergelijke kosten zullen door 
de Uitlener duidelijk worden vermeld op het Deelplatform conform artikel 
3.1. 

Artikel 10 Garanties en aansprakelijkheden  

1. Van de Uitlener 
a. De Uitlener verbindt zich ertoe de Goederen ter beschikking te 

houden van de Ontlener voor de volledige overeengekomen 
Duur van de Bruikleen, alsook de Ontlener te vrijwaren tegen 
uitwinning door zijn eigen daad en door derden.  

b. Verder garandeert de Uitlener dat de Goederen gebruiksklaar 
zijn en vrij van verborgen gebreken. Hij waarborgt dat de 
Goederen stroken met wat in het Deelplatform werd bepaald en 
stroken met de normale eisen van bruikbaarheid (capaciteit) en 
betrouwbaarheid (storingsvrij functioneren), met de wettelijke 
normen en/of reglementen voor kwaliteit, veiligheid, milieu en 
hygiëne.  

c. De Uitlener zal mogelijks schadeverwekkende gebreken van de 
Goederen aan de Ontlener mededelen en hem zo nodig 
instructies geven omtrent het gebruik van de Goederen.  
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d. Na afloop van de Bruikleen is de Uitlener er tenslotte toe 
gehouden de Goederen opnieuw in bezit te nemen 
overeenkomstig de bepalingen omrtrent de Teruggave.  

e. Wanneer de Ontlener gedurende de Bruikleen buitengewoon 
noodzakelijke uitgaven heeft dienen te doen tot behoud van de 
Goederen, die dermate dringend waren dat hij daarvoor tevoren 
van de Uitlener geen toestemming heeft kunnen bekomen, is 
de Uitlener verplicht deze uitgaven te vergoeden. De bewijslast 
van de onmogelijkheid tot het bekomen van voorafgaande 
toestemming, ligt bij de Ontlener. 

2. Van de Ontlener 
a. Zoals bepaald in artikel 6 zal de Ontlener enkel gebruik maken 

van de Goederen zoals een goed huisvader en 
dienovereenkomstig instaan voor het behoud en de bewaring 
van de Goederen voor de Duur van de Bruikleen. Het is de 
Ontlener niet toegestaan veranderingen toe te brengen aan de 
Goederen. 

b. Vanaf de Inbezitstelling tot de Teruggave zal de Ontlener 
instaan voor het risico van waardevermindering of het verlies 
van de Goederen, op voorwaarde dat deze niet het gevolg zijn 
van het normaal gebruik ervan, overeenkomstig de bestemming 
zoals bepaald door de Ontlener in het Deelplatform. Indien de 
waardevermindering of het verlies het gevolg is van een 
compleet vreemde oorzaak, waarvoor de Ontlener niet 
aansprakelijk gehouden kan worden, zal de bewijslast hiervan 
bij hem liggen. De Ontlener is niet aansprakelijk voor gevallen 
van Overmacht, behoudens indien de Goederen door hem niet 
werden overhandigd aan de Uitlener op het overeengekomen 
moment van Teruggave. 

c. De informatie verstrekt door Uitlener, ontheffen de Ontlener niet 
van zijn eigen aansprakelijkheden en impliceren geen enkele 
aansprakelijkheid in hoofde van Uitlener omtrent het gebruik 
van de Goederen, behoudens in geval van kwaad opzet. De 
Ontlener blijft volledig en alleen hiervoor aansprakelijk.   

d. Onder voorbehoud van eventuele andere rechten in hoofde van 
Uitlener, zal de Ontlener ten aanzien van Uitlener aansprakelijk 
zijn en zal hij deze vrijwaren voor alle gevolgen (directe en 
indirecte schade) welke voortvloeien uit of zich voordoen naar 
aanleiding van het gebruik van de Goederen voor zover deze 
het gevolg zijn van een daad, nalatigheid, verzuim, of in 
gebreke blijven door de Ontlener en zal het de Uitlener 
dienaangaande vrijwaren voor aanspraken door derden, 
hierinbegrepen eventuele boetes die voortvloeien uit het niet-
conforme gebruik van de Goederen. 

e. Indien er tijdens de Duur van de Bruikleen schade ontstaat aan 
de Goederen of schade wordt veroorzaakt aan derden die 
verband houdt met het gebruik van de Goederen zal de 
Ontlener de Uitlener de procedure volgen zoals hierna 
omschreven in artikel 11.  

f. De Ontlener garandeert verder dat enkel hij gebruik zal maken 
van het Goed en er geen gebruik van zal laten maken door 
derden, noch kosteloos, noch tegen vergoeding. 

3. Van het Deelplatform: partijen erkennen uitdrukkelijk dat elke 
aansprakelijkheid van het Deelplatform is uitgesloten, behoudens in geval 
van opzet, fraude of grove fout. Partijen zullen het Deelplatform solidair 
vrijwaren voor elke aanspraak van een derde die verband houdt met enige 
Bruikleen aangegaan via het Deelplatform. 

Artikel 11 Schadegevallen en pannes 

1. Indien er tijdens de Duur van de Bruikleen schade ontstaat aan de 
Goederen (ingebrepen totaal verlies ervan) of schade wordt veroorzaakt 
aan derden die verband houdt met het gebruik van de Goederen of indien 
er zich eender welk ander ongeval voordoet waarbij het gebruik van de 
Goederen betrokken is, verbindt de Ontlener zich ertoe, ongeacht of hij 
verantwoordelijk is voor het schadegeval of ongeval: 

a. de Uitlener hiervan onmiddellijk (uiterlijk binnen 24 uur) 
telefonisch in kennis te stellen en nadien (uiterlijk binnen 48 uur 
na ontstaan van de schade) per mail een bevestiging te 
versturen;  

b. indien vereist de politie te verwittigen, in het bijzonder wanneer 
een derde een letsel heeft opgelopen of eigendommen van 
derden beschadigd zijn;  

c. geen aansprakelijkheid te erkennen opzichtens derden of een 
fout toegeven; 

d. al het mogelijke te doen om de schade zoveel als mogelijk te 
beperken;  

2. Elke ingebrekestelling, aanmaning of andere briefwisseling die de 
Ontlener nadien ontvangt aangaande het schadegeval, zal tijdig aan de 
Uitlener en/of verzekeringsmaatschappij worden bezorgd.  

3. Bij verzuim van aangifte of naleving van de verplichtingen in hoofde van 
de Ontlener, verliest deze alle rechten of aanspraken die hij opzichtens de 
Uitlener of de verzekeringsmaatschappij zou kunnen doen gelden en 
blijven alle kosten van het schadegeval per definitie ten zijne laste. 

4. Ingeval er sprake is van panne van de Goederen, waardoor het gebruik 
ervan onmogelijk wordt, zal de Ontlener de Uitlener hiervan eveneens 
binnen een termijn van maximum 24 uur op de hoogte stellen en dit nadien 

per mail bevestigen. De Ontlener zal alles in het werk stellen om eventuele 
schade aan de Goederen verder uit te sluiten/te beperken en de Goederen 
zo spoedig mogelijk terug in het bezit te stellen van de Uitlener. Indien er 
extra kosten dienen te worden gemaakt om de Goederen terug in het bezit 
van de Uitlener te stellen, zal hier voorgaand overleg over worden 
gepleegd met de Uitlener. Indien het onmogellijk blijkt om de Goederen 
terug in het bezit te stellen van de Uitlener zonder voorafgaand 
herstellingen te laten uitvoeren, zal hiervoor eveneens voorafgaand de 
toestemming van de Uitlener bekomen moeten worden. Elke herstelling, 
uitgevoerd zonder de exepliciete toestemming van de Uitlener, zal 
exclusief ten laste blijven van de Ontlener, met uitzondering van 
spoedeisende herstellingen, die het behoud van de Goederen dienen te 
verzekeren. Indien achteraf komt vast te staan dat de panne te wijten was 
aan een zware of opzettelijke fout door de Ontlener, of gebruik van de 
Goederen in strijd met de bestemming zoals omschreven in het 
Deelplatform of de ter beschikking gestelde veiligheids- en/of 
bedieningsvoorschriftten, beschikt de Uitlener over de mogelijkheid om de 
herstellingskosten te verhalen op de Ontlener. De bewijslast van de fout of 
het foutief gebruik berust bij de Uitlener, dewelke dit bewijs echter met alle 
middelen van recht mag leveren.  

Artikel 12 Verzekeringen 

1. De Uitlener zal op het Deelplatform kunnen aangeven onder welke van zijn 
verzekeringspolissen de Goederen gedekt zijn, alsook waarvoor. Deze 
mededelingen zijn echter louter informatief en niet bindend, noch doen zij 
enige afbreuk aan de aansprakelijkheden van de Ontlener zoals in deze 
Algemene Voorwaarden bepaald. 

2. De Ontlener zal – indien gewenst -  op eigen kosten voorzien in de 
verzekering van de risico’s zoals deze gelden in zijn hoofde conform de 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.   

Artikel 13 Duur en beëindiging  

1. De Bruikleen wordt geacht van kracht te zijn vanaf het moment van 
Inbezitstelling tot op het ogenblik van Teruggave van de Goederen.   

2. Indien de Ontlener één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of dreigt 
failliet te gaan, insolvabel is, zal worden vereffend, een voorlopig 
bewindvoerder wordt aangesteld, een beslag werd gelegd op zijn 
goederen,  in staking van betaling is, schuldig is aan herhaaldelijke 
wanbetaling, valt onder toepassing van de wet op de continuïteit van de 
ondernemingen of in geval van gelijkaardige gebeurtenissen of daden in 
hoofde van de Ontlener volgens de wetgeving, dan heeft de Uitlener het 
recht de uitvoering van de Bruikleen zonder voorafgaande 
ingebrekestelling te beëindigen en de onmiddellijke Teuggave van de 
Goederen te eisen.  

Artikel 14 Geheimhouding en intellectueel eigendom 

1. Partijen dienen strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van 
vertrouwelijke informatie van elkaar verkregen. 

2. De partijen zullen ten allen tijde de toepasselijke privacywetgeving 
respecteren.  

3. Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, 
werkwijzen, enzovoorts die door Uitlener aan Ontlener worden verstrekt 
en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking daartoe komen 
uitsluitend toe aan Uitlener. 

Artikel 15 Overmacht 

1. Overmacht betekent eender welke onvoorzienbare en onoverkomelijke 
omstandigheid buiten de redelijke controle van partijen die de gehele of 
gedeeltelijke uitvoering van de Bruikleen beïnvloedt.  

2. Indien partijen tengevolge van Overmacht hun verplichtingen niet tijdig 
kunnen naleven, wordt deze vertraging aanvaard voor de draagwijdte en 
de duur van de Overmacht. De partij die getroffen werd door Overmacht 
zal de andere partij onmiddellijk na kennisname van de Overmacht 
schriftelijk op de hoogte brengen van de aard, begindatum en verwachte 
duurtijd van de Overmacht. 

3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie die langer aanhoudt dan 5 
werkdagen heeft elke partij het recht de Bruikleen te ontbinden.  

Artikel 16 Nietigheid 

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of 
anderszins onverbindend is/zijn heeft dit geen invloed op de geldigheid van de 
overige bepalingen. Partijen verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling 
te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk 
benadert. 

Artikel 17 Geschillen 

1. Op de Overeenkomst(en) tussen partijen is steeds het Belgische recht van 
toepassing.  

2. Alle geschillen in verband met de interpretatie en/of de uitvoering van de 
Bruikleen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

 


