
 
 
 

Algemene voorwaarden van COOL TRACKS voor de verhuur van 

gps-toestellen. 
Artikel 1: Identificatie, definities en toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van het contract voor de 

verhuur van een gps-toestel 

1.1. Informatie over COOL TRACKS 

COOL TRACKS is een merk van An Van Rie Communication, gevestigd in België, 4950 Waimes, 
Gueuzaine 88. An Van Rie Communications is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 
+32497994795 of op het e-mailadres an@avrc.be en is geregistreerd bij de btw onder het nummer BE 
0506.950.605 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 
0506.950.605. De bankgegevens van An Van Rie Communications zijn: BE13 0017 4368 5639. 

1.2 Definities 

Verhuurder: COOL TRACKS zoals geïdentificeerd in artikel 1.1. 

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met de verhuurder. 

Huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder op grond waarvan de 

verhuurder gps-toestellen en toebehoren verhuurt. 

Gps-toestel(len): het toestel of de toestellen die in de huurovereenkomst verhuurd worden van het type 

Garmin Edge Explore of Garmin 1030+. 

Toebehoren: de door de verhuurder te huur aangeboden zaken die onder of aan het gps-toestel gemonteerd 

kunnen worden en/of ervan deel uitmaken met name: beschermhoes, usb-kabel, gebruikershandleiding, 

snelfiche, verlengde voorsteun met schroeven en binnensteun, standaardsteun (….rubberen schij(f)(ven), 2 

rubberen elastieken, fietssteun) 

Afhaaladres: de plaats waar de door de verhuurder te huur aangeboden gps-toestellen en hun toebehoren 

worden uitgegeven en teruggenomen 

Terugbrengadres: de plaats waar de door de verhuurder te huur aangeboden gps-toestellen en hun 

toebehoren worden teruggenomen 

Huurperiode: de periode waarvoor de huurder een gps-toestel en toebehoren huurt met een begintijdstip en 

een eindtijdstip.  

1.3 Toepassingsgebied 
De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen verhuurder en huurder. Ze 
vormen een wezenlijk onderdeel van de huurovereenkomst. Bijgevolg zal er van deze voorwaarden enkel 
afgeweken kunnen worden als de verhuurder er op voorhand en schriftelijk mee ingestemd heeft. Bijgevolg zal 
de huurder op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op de toepassing van zijn eve ntuele eigen algemene 
voorwaarden, welke die ook mogen zijn. Indien de huurder wenst af te wijken van de algemene voorwaarden, 
moet hij dit voorafgaand aan het ondertekenen van de huurovereenkomst uitdrukkelijk aanvragen. In dat geval 
zullen de algemene voorwaarden toch op aanvullende manier van toepassing blijven.  
Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle andere huurovereenkomsten, algemene voorwaarden 
en bijlagen die huurder en verhuurder vroeger hebben gesloten. Ze zijn van toepassing op al le 
huurovereenkomsten die vanaf 3 december 2021 worden gesloten.  
 

Artikel 2: Totstandkoming van de huurovereenkomst 

De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de huurovereenkomst ondertekend heeft en de gps-toestellen 

en hun toebehoren in ontvangst heeft genomen. De huurovereenkomst wordt ondertekend door de 

groepsverantwoordelijke. De huurder is ten opzichte van de verhuurder volledig aansprakelijk voor het nakomen van 

zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, ook indien gps-toestellen en toebehoren door derde(n) 

gebruikt worden. 
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Artikel 3: Aanvang en einde van de Huurovereenkomst 

De huurperiode vermeldt de aanvang en het einde van de huurovereenkomst. De huurder is gehouden de gps-

toestellen en toebehoren, die ten allen tijde eigendom blijven van de verhuurder, uiterlijk op het bij de 

huurovereenkomst bepaalde tijdstip in te leveren op het terugbrengadres. Verlenging van de duur van de 

huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na expliciete toestemming van de verhuurder (via Whatsapp of SMS op 

het op de huurovereenkomst vermelde contacttelefoonnummer).  

Artikel 4: Verplichtingen van de verhuurder 

De verhuurder verstrekt de huurder gps-toestellen en hun toebehoren die zich in een goede staat bevinden. Op elk 

gps-toestel staat minstens 1 route voorgeprogrammeerd. De gps-toestellen zijn klaar voor gebruik.  

Artikel 5: Gebruik 

De huurder onderwerpt het/de gps-toestel(len) en hun toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige 

controle en meldt eventuele gebreken aan de verhuurder. Indien melding achterwege blijft, wordt de huurder geacht 

het/de gps-toestel(len) en hun toebehoren in goede staat te hebben ontvangen. De huurder neemt alle geldende 

verkeersregels in acht, gebruikt het/de gps-toestel(len) en hun toebehoren in overeenstemming met hun normale 

bestemming en draagt zorg voor het/de gps-toestel(len) en hun toebehoren zoals een goed huurder betaamt. De 

huurder retourneert het/de gps-toestel(len) en toebehoren in dezelfde staat als ze zijn ontvangen. De huurder treft 

alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de gps-toestellen en toebehoren. 

De huurder brengt geen veranderingen aan het/de gps-toestel(len)en toebehoren aan. 

Artikel 6: huursom, betaling, waarborg en kosten 

De huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van het gps-toestel en toebehoren de overeengekomen 

zoals vermeld op de huurovereenkomst huursom te voldoen. 

Wanneer de overeengekomen huurperiode overschreden wordt zonder schriftelijke toestemming van COOL TRACKS, 

wordt een bijkomende huur aangerekend van 2€/per uur. Hierbij is het recht van COOL TRACKS op 

schadevergoeding onverminderd. De huurder is gehouden het verschuldigde totaalbedrag bij het retourneren van het 

gps-toestel en toebehoren te voldoen aan de verhuurder. 

Het bepaalde in vorige alinea van dit artikel is niet van toepassing indien de huurder vóór afloop van de 

huurovereenkomst aan de verhuurder heeft gemeld, dat hij ten gevolge van een overmachtssituatie niet in staat is de 

gps-toestellen en hun toebehoren tijdig in te leveren en de verhuurder heeft ingestemd met inlevering op een later 

tijdstip. 

Als de huurder het gps-toestel en toebehoren niet op het overeengekomen tijdstip inlevert, dan is de huurder 

gehouden naast de boven bepaalde bijkomende huur, na drie dagen, €549 per gps-toestel van het type Garmin 

1030+ en €245 van het type Garmin Edge Explore aan COOL TRACKS te voldoen. Zolang dit bedrag niet is betaald, 

blijft de huurder tevens bijkomende huur betalen (€2 per uur). Indien de huurder het/de gps-toestel/len en 

toebehoren alsnog op enig moment binnen 1 maand na de overeengekomen einddatum inlevert, zal voornoemd 

bedrag in mindering worden gebracht op al hetgeen de huurder aan de verhuurder is verschuldigd. Betaling van 

voornoemd bedrag doet het eigendom van het/de gps-toestel/len en toebehoren niet overgaan op de huurder; De 

verhuurder blijft ten allen tijde eigenaar van de het/de gps-toestel/len en toebehoren.  

Artikel 7: aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de 

huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt. De 

huurder moet schade aan, verlies of diefstal van het/de gps-toestel/len en toebehoren, zo snel als redelijkerwijs 

mogelijk is, melden bij de verhuurder via het op de huurovereenkomst vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer. 



 
 

De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op 

welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan het/de gps-toestel/len en toebehoren. De huurder is voorts jegens de 

verhuurder aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies en/of diefstal van het/de gps-toestel/len en toebehoren. 

De huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade aan het/de gps-toestel/len en toebehoren, 

waaronder reparatiekosten en huurderving, volledig aan de verhuurder te vergoeden. Ook indien er tijdens de 

huurperiode schade ontstaat aan het/de gps-toestel/len en toebehoren dient de huurder het/de beschadigde gps-

toestel/len en toebehoren te retourneren aan de verhuurder. Eventuele schadevergoeding dient de huurder op het 

vooraf overeengekomen tijdstip  waarop het/de gps-toestel/len en toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd te 

voldoen op het terugbrengadres.  

Artikel 8: Niet tijdige betaling 

De in het vorige artikel genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de huurder bij niet tijdige betaling 

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de huurder over het 

opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien kosten ter incasso van de vordering(en) van de verhuurder 

worden gemaakt, dan is de huurder tevens gehouden deze kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke 

incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van de verhuurder op 

vergoeding van de daadwerkelijke kosten. 

Artikel 9: Klachten 

Eventuele klachten van de huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld en tijdig bij de 

verhuurder kenbaar te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden geadresseerd. Klachten die binnen één week 

worden ingediend, zijn tijdig. 

Artikel 10: Wijziging 

Veranderingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan. 

Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt. Indien deze algemene voorwaarden strijdig mochten zijn met 

één of meerdere in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de huurovereenkomst 

opgenomen voorwaarden. Indien afzonderlijke punten van deze algemene voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of 

worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de ineffectieve passage 

door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het meest benadert. 

Artikel 11: Toepasselijk recht 

Op elke huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder en op de onderhavige algemene voorwaarden is het 

Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank 

te Verviers. 

 


