ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR BATTERIJEN
3.4. - Door het proces-verbaal van levering te ondertekenen,
verklaart u de goede werkingsstaat van de batterij te erkennen. In
het geval van non-conformiteit of een werking en/of prestatie die
grote defecten kent, zal u mogen afzien van de inontvangstname
van de levering en onmiddellijk deze weigering schriftelijk te
bevestigen.
- Voor de transacties tussen particulieren, met name met
betrekking tot de verkoop van een tweedehands elektrisch
voertuig, zijn het de wettelijke en/of jurisprudentieregels die van
toepassing zullen zijn.

Artikel 1 – VOORWERP VAN HET CONTRACT
Dit contract heeft als voorwerp de verhuur op lange termijn door
RCI België (hierna de "Verhuurder") aan de Huurder van een
tractiebatterij die moet dienen voor de werking van het elektrisch
voertuig waarnaar wordt verwezen in de Bijzondere Voorwaarden
en dat ingeschreven moet blijven in België of in Luxemburg (hierna
de "Huurder"). De verhuurde batterij is geïntegreerd in het
elektrisch voertuig, zonder dat de natrekkingregels betreffende
roerende zaken mogen worden toegepast, noch via toevoeging,
noch op een andere manier.

Artikel 4 – FLEXIBILITEIT
De Huurder neemt de risico's op zich en leeft de
onderhoudsvoorschriften na van de batterij, en meer in het
algemeen van het elektrisch voertuig waarin ze geïntegreerd. Hij
blijft er verantwoordelijk voor, conform de regels met betrekking tot
de aansprakelijkheid voor zaken.

Bepaalde elementen in het kader van de huurovereenkomst
kunnen in de loop van de huurperiode, in gemeenschappelijk
overleg, aangepast worden, in onderstaande gevallen. Dit artikel is
niet van toepassing in het geval van verandering van het voertuig
in kwestie dat vermeld staan in de huurovereenkomst. In dat geval
moet een nieuw huurcontract voor een batterij worden afgesloten.

Artikel 2 – HUURAANVRAAG VAN EEN BATTERIJ
2.1. - U kiest vrij het nieuwe of tweedehands elektrisch voertuig en
uw leverancier. U vult een huurcontract van een batterij voor lange
duur in en u ondertekent het bij deze leverancier of rechtstreeks bij
de verhuurder als u een elektrisch voertuig koopt bij een
particulier.
2.2. - Voor de leveringen uitgevoerd bij een professionele
autoleverancier, verbinden wij ons ertoe de financiële voorwaarden
van het huurcontract van de batterij gedurende 3 maanden, te
rekenen vanaf uw ondertekening, te handhaven. Als de binnen
deze termijn voorziene levering niet plaatsvindt en als de
vertraging niet aan u te wijten is of niet te wijten is aan overmacht,
zal de huurwaarborg verlengd worden tot op de leveringsdatum.
2.3. - In het geval van verkoop van het electrische voertuig buiten
het bedrijf van de Verhuurder of van een lid van het Nissan-net,
heeft de Huurder het recht om zonder kosten af te zien van zijn
aankoop (en van het huurcontract) binnen de zeven werkdagen te
rekenen vanaf de dag na de ondertekening van het contract, op
voorwaarde dat de Verhuurder hiervan middels bij de post
aangetekende brief op de hoogte wordt gebracht (artikel 60 van de
wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming).

4.1. Aanpassing van de huur
Tijdens de huurperiode, kunnen, buiten de laatste 3 maanden van
het contract, de huurbepalingen (duur en/of kilometrage)
aangepast worden als blijkt dat de voorspelbare kilometrage na
afloop van het contract aanzienlijk zal verschillen van de
contractueel vastgelegde kilometrage:
• hetzij op uw initiatief, na het verkrijgen van ons voorafgaand en
schriftelijk akkoord
• hetzij op ons initiatief, in het geval van een verschil van meer dan
20 % tussen de initieel afgesproken verhouding aantal
km/duur en deze die wordt vastgesteld,
De aanpassing leidt tot:
• de ondertekening van een aanhangsel tussen de Huurder en de
Verhuurder waarin het volgende vermeld staat:
- de nieuwe kilometrage die niet hoger mag liggen dan 200.000 km
(rekening houdend met het initiële aantal km op de teller bij een
tweedehands voertuig),
- de nieuwe duur van ten hoogste 84 maanden na verlening,
- de eventuele wijzigingen van opties,
- de tariefvoorwaarden,
• de retroactieve aanpassing in de vorm van tegoed of factuur, van
de geïnde huur en prestaties afhankelijk van de verstreken
huurperiode en van het afgelegde kilometeraantal vergeleken met
de oorspronkelijk voorziene kilometrage en periode,
• de invoering van een nieuwe huurprijs tot het einde van het
contract.
De aanpassing stelt de Huurder niet vrij van de betaling van de uit
hoofde van de teruggave verschuldigde bedragen (art. 11 van dit
contract).

Artikel 3 – DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DE HUUR
– DUUR/KILOMETRAGE
3.1. - Voor de leveringen uitgevoerd bij een professionele
autoleverancier, treedt de huur in werking op de dag van de
levering van het elektrisch voertuig waarnaar wordt verwezen en
waarin de batterij geïntegreerd wordt.
- Voor de leveringen tussen particulieren, met name met
betrekking tot de verkoop van een tweedehands elektrisch
voertuig, treedt de huur in werking op de datum van de
ondertekening van het huurcontract.
U kunt kiezen uit:
• een huurperiode van ten minste 12 maanden tot 84 maanden
verlengbaar, onder voorbehoud van de toepassing van de artikels
4, 10 en 11.
• een geraamd maximumaantal kilometers voor het vermelde
elektrisch voertuig waarin de batterij wordt geïntegreerd, dat niet
hoger mag liggen dan 200.000 km.

4.2. Verlenging van de huur
De Huurder zal de huurperiode mogen verlengen middels
aanhangsel, voor een minimumduur van drie maanden, na het
verkrijgen van het voorafgaande en schriftelijke akkoord van de
Verhuurder, en dit ten minste 30 dagen vóór de contractuele
einddatum van de verhuur.
Tijdens deze verlengingsperiode zal de huur van de initiële periode
worden vervangen door een nieuwe huurprijs, zoals voorzien in de
verhuurverbintenis. Het huurcontract zal aflopen zodra de initieel
vastgelegde kilometrage bereikt is, en anders na het verstrijken
van de gekozen verlengingsperiode.

3.2. - Het geraamd maximumaantal kilometers dat op de teller van
het elektrisch voertuig mag staan na het verstrijken van initiële
huurperiode, alsook de prijs van de extra kilometers bovenop deze
die initieel werden afgesproken of die aangepast werden middels
aanhangsel, worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Wanneer het een tweedehands elektrisch voertuig betreft, houdt
de aangeven kilometerstand rekening met het initiële aantal
kilometers op de teller.

Artikel 5 – HUUR - FACTURATIE - BETALING
5.1. De huur moet worden voldaan bij vooruitbetaling middels
domiciliëring, volgens een periodiciteit vermeld in de
huurverbintenis, alsook alle sommen die verschuldigd zouden zijn
in het kader van dit contract en de eventuele aanhangsels, op de
door de Huurder vermelde bankrekening.
De Huurder verbindt zich ertoe de Verhuurder schriftelijk op de
hoogte te brengen in het geval van een verandering van zijn
bankdomiciliëring, waarbij een termijn

3.3. - Als het elektrisch voertuig aan u wordt geleverd bij een
professionele autoleverancier, moet u een proces-verbaal van
levering ondertekenen.
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van 30 dagen vereist is alvorens er rekening mee kan worden
gehouden. De facturatie van de huur gebeurt op pro rata temporis
basis.

6.2.3. Laadcapaciteit:
De Verhuurder stelt een batterij ter beschikking van de Huurder,
met voldoende autonomie voor de duur van de huurperiode en de
eventuele verlenging ervan. Deze autonomiedrempel stemt
overeen met een weergave van 9 bar op de indicator op het
instrumentenbord. Voor iedere lagere waarde moet de Huurder het
verlies van capaciteit laten vaststellen door een erkende hersteller
van elektrische voertuigen van een erkend centrum.
Wanneer het erkend centrum een lager niveau bevestigt dan
hoger vermelde drempel, onder voorbehoud van een gebruik van
de batterij conform de voorschriften van de handleiding van de
constructeur), verbindt de Verhuurder zich ertoe:
- ofwel de batterij te vervangen
- ofwel de batterij te herstellen
- ofwel een ander middel in te zetten om deze
capaciteitsvermindering op te lossen.
De herstelling of de vervanging uitgevoerd onder deze
capaciteitsdrempel zal toelaten terug te keren naar een
capaciteitsniveau dat hoger ligt of gelijk is aan 9 bar op de

5.2. Het bedrag van de huur en van de prestaties vermeld in het
contract is gewaarborgd, behalve als, om redenen buiten onze wil
(met name in het fiscaal stelsel of de verzekeringswetgeving) het
bedrag van de taksen, met betrekking tot de huur, de
componenten of de prestaties, zou veranderen.
Artikel 6 – GEBRUIK EN ONDERHOUD
6.1. Gebruik
6.1.1. De Huurder verbindt zich ertoe de batterij te gebruiken als
een goede huisvader en de voorschriften na te leven van de
fabrikant en/of leverancier van de batterij die hij in ontvangst nam
bij de levering van de in het vermelde elektrisch voertuig
geïntegreerde batterij en om persoonlijk en op eigen kosten alle
verplichtingen na te komen die opgelegd zouden kunnen worden
aan de Verhuurder als eigenaar.
De Huurder verbindt zich er met name toe alle voorschriften met
betrekking tot het opladen van de batterij.
De Huurder houdt rekening met de door de fabrikant en/of de
leverancier meegedeelde informatie die toelaat het gebruik van de
batterij te optimaliseren (temperatuur, laadtype, trajecttype, …).
De indicaties van de vermogenverklikker met verwijzing naar de
regels die vermeld staan in de gebruikshandleiding die wordt
overhandigd bij de levering van het elektrisch voertuig.

indicator van het instrumentenbord.
6.2.4. De Huurder kan aanspraak maken op geen enkele
schadevergoeding van de Verhuurder uit hoofde van de
immobilisatie van het elektrisch voertuig tijdens het verwisselen
van de batterij of van de indirecte gevolgen van deze
immobilisatie, en hij mag zich ook niet onttrekken aan de betaling
van de huur.
6.2.5. De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld:
- voor schade noch aan de private elektrische installatie van de
Huurder, noch aan de batterij of het elektrische voertuig als gevolg
van een oplading uitgevoerd met een incompatibele laadinrichting
die niet beantwoordt aan de voorschriften van de fabrikant en/of
verdeler, of van het opladen op een installatie die niet uitgerust is
met laadapparatuur die beantwoordt aan de voorschriften van de
fabrikant
en/of
verdeler
zoals
beschreven
in
de
gebruikshandleiding van het voertuig.
- voor schade die veroorzaakt wordt door een batterijoplading die
niet beantwoordt aan de laadvoorschriften beschreven in de
gebruikshandleiding van het elektrisch voertuig, dagelijkse
volledige opladingen van de batterij hoewel het laadniveau al hoog
is (98-100 %),
- voor schade die voortvloeit uit een slecht onderhoud van het
elektrisch voertuig en van de erin geïntegreerde batterij, met name
als de instructies met betrekking tot de behandeling, de
periodiciteit van het onderhoud, voorzien in het garantieboekje
en/of in uw handleiding van de constructeur niet werden nageleefd
- voor schade die het gevolg is van een herstelling of een
onderhoud uitgevoerd in een werkplaats die niet tot het erkende
Nissan-net behoort en zonder naleving van de voorschriften van
de fabrikant terzake,
- voor het gebruik van stukken van minderwaardige kwaliteit of
aangepaste, niet gehomologeerde stukken
- voor een laattijdige herstelling van het elektrisch voertuig als
gevolg van een defect, incorrecte aanpassingen of herstellingen,
schade die voortvloeit uit het gebruik van het elektrisch voertuig en
van de batterij in een sportwedstrijd van welke aard ook,
- voor beschadigingen veroorzaakt door externe oorzaken zoals
ongeval, diefstal, brandstichting, hagel, storm, blikseminslag, vorst,
corrosie
(met
name
door
strooizout)
en
andere
milieuomstandigheden, daden van vandalisme, neerslag die
gekoppeld is aan een atmosferisch fenomeen, met name
chemische neerslag, contaminatie met zure of basische producten,
grind en meer in het algemeen door elk fenomeen van overmacht.

6.1.2. De Huurder is verantwoordelijk voor de gevolgen van een
gebruik van de batterij dat niet overeenstemt met de bestemming
ervan, of met de wettelijke of contractuele bepalingen; de kosten of
boetes hiervoor zijn te zijnen laste.
6.1.3. De Huurder verbindt zich ertoe het onderhoudsprogramma
van de constructeur van het elektrisch voertuig waarnaar wordt
verwezen en waar de batterij in geïntegreerd is, na te leven en niet
zelf ingrepen uit te voeren aan de batterij.
De Huurder verbindt zich er ook toe bijkomende
onderhoudsoperaties uit te voeren als dit nodig zou blijken,
rekening houdend met name met het klimaat, de
weersomstandigheden, het wegtype en het rijgedrag.
6.1.4. De Huurder mag de batterijen niet onderverhuren, er niet
over beschikken, ze niet in onderpand geven of ze niet als
waarborg aanwenden. Hij respecteert en laat in ieder geval het
eigendomsrecht van de Verhuurder respecteren. De doorverkoop
van de batterij ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de
Verhuurder, is een geval van misbruik van vertrouwen en wordt
strafrechtelijk vervolgd. De Huurder kan op geen enkel
eigendomsrecht aanspraak maken met betrekking tot de batterij,
uit hoofde van het bezit ervan, het gebruik ervan of de integratie
ervan in het voertuig.
Afhankelijk van deze regels moet de Huurder:
- de Verhuurder ervan op de hoogte te brengen zodra hij van plan
is zijn elektrisch voertuig over te dragen, ongeacht of dit aan een
particulier of een professional gebeurt,
- elke nieuwe koper van het elektrisch voertuig ervan op de hoogte
brengen dat de batterij het voorwerp uitmaakt van een contract en
de gegevens van de Verhuurder doorgeven aan deze koper.
6.2. Garantie – Verbintenissen
6.2.1. De gehuurde batterij valt onder de garantie van de
Verhuurder in het geval van materiaalfout, fabricage- of
assemblagefout.

Bovendien kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade of defect van de lithium-ion-batterij als gevolg van:
• de blootstelling van het voertuig aan temperaturen hoger dan
50 °C (120 °F) gedurende meer dan 24 uur.
• de opslag van het voertuig bij temperaturen lager dan -25 °C (13 °F) gedurende meer dan zeven dagen
• het feit dat het ladingsniveau van de lithium-ion-batterij
gedurende meer dan 14 dagen gelijk is aan (ongeveer) nul.
• iedere fysieke schade van de lithium-ion-batterij of iedere
opzettelijke poging om de levensduur van de batterij te verkorten.
• de blootstelling van de lithium-ion-batterij aan een open vlam.

6.2.2. Werking: de Verhuurder verbindt zich ertoe een batterij ter
beschikking te stellen van de Huurder, die in goede staat van
werking verkeert, en elke defecte batterij te vervangen of te
herstellen, waarbij een mobiliteitsoplossing wordt geboden tijdens
de immobilisatieperiode van het elektrisch voertuig. De methode
van herstelling of vervanging van de batterij wordt bepaald door de
Verhuurder in overleg met een erkende hersteller van elektrische
voertuigen van Nissan (hierna "erkend(e) net(ten) of centrum
(centra)")..
.

2

Paraaf

naar een land wordt gebracht dat niet gedekt is door de garantie in
artikel 6.2.6..
Voor iedere overdracht buiten het land van de eerste
inverkeerstelling, behoudt de verhuurder zich het recht voor om
dossierbeheerskosten te factureren.

• de onderdompeling van een deel van de lithium-ion-batterij in
water of andere vloeistoffen.
• het openen van het carter van de lithium-ion-batterij of een
onderhoud dat niet werd uitgevoerd door een technicus van een
erkend centrum, volgens de voorschriften van de constructeur.

6.2.8. De fabrikant en/of de verdeler verzekert (-eren) de
financiering en de organisatie van de ophaling en de verwerking
van het afval dat voortvloeit uit de verhuurde batterij.

De garantie dekt niet:
- de elementen van de batterij die getransformeerd werden, alsook
de gevolgen (beschadiging, vroegtijdige slijtage, veranderingen,
enz.) van de transformatie op de andere onderdelen dan de
batterij of van het elektrisch voertuig, of op de kenmerken ervan,
- de onderhoudskosten die gemaakt worden door de klant conform
de voorschriften van de constructeur,
- de vervanging van de stukken die onderhevig zijn aan slijtage als
gevolg van het gebruik van de batterij en van haar opgeslagen
energie.

Artikel 7 – BIJSTAND
Met zijn huurcontract voor een batterij geniet de huurder bijstand in
het geval van panne, zie Bijlage bijstand voor de voorwaarden.
De uitvoering van de bijstandprestaties valt onder de
verantwoordelijkheid van de versterkkers waarmee de verhuurder
een overeenkomst heeft afgesloten.

De garantie is niet van toepassing en de Verhuurder draagt geen
enkele aansprakelijkheid wanneer de vastgestelde gebrekkigheid
te maken heeft met het feit dat de klant het elektrisch voertuig
heeft laten herstellen of onderhouden in een werkplaats die niet
behoort tot het erkende Nissan concessiehouder en die de
voorschriften van de fabrikant niet naleeft.

Artikel 8 – VERZEKERING
Vanaf de levering van het elektrisch voertuig waarin de gehuurde
batterij geïntegreerd is:
8.1. Moet de huurder zijn autoverzekeraar op de hoogte brengen
van het bestaan van het huurcontract van de batterij en bij hem
alle verzekeringen afsluiten die van aard zijn ten minste het
volgende te waarborgen:
• zijn burgerlijke aansprakelijkheid,
• de schade veroorzaakt aan het elektrisch voertuig en aan de
tractiebatterij,
• diefstal, brand,
• de gevolgen van klimaatgebeurtenissen en natuurrampen.
De huurder moet met name op het eerste verzoek van de
verhuurder het volgende kunnen:
• de betaling van de premies aantonen,
• een verzekeringsattest voorleggen van het vermelde elektrisch
voertuig waarin de batterij geïntegreerd is, of een
schadeverzekering voor de batterij die nog geldig is.
Ter indicatie wordt de te verzekeren waarde vermeld in de
bijzondere voorwaarden; deze stemt overeen met de waarde die in
het geval van schade in aanmerking zal worden genomen voor de
schadeloosstelling van de verhuurder (zie artikel 9.2).

6.2.6. De geografische dekking van de garantie is de volgende (ze
werd opgesteld rekening houdend met aanwezigheid al dan niet
van erkende centra op dit grondgebied; ze kan dus evolueren):
Europees Frankrijk – Duitsland – Oostenrijk – België –
Denemarken – Spanje (met uitzondering van Ceuta en Melilla) –
Finland - Griekenland - Ierland - Italië – Luxemburg – Monaco Noorwegen - Nederland – Portugal – Verenigd Koninkrijk (met
uitzondering van Guernesey en Jersey) - Zweden – Zwitserland.
Deze lijst van landen zal worden bijgewerkt en is op eenvoudig
verzoek van de Huurder beschikbaar bij de Verhuurder of door
raadpleging van de site Nissan.be.
Als de batterij buiten deze landen wordt gebruikt of verhuisd (nietEuropees land of Europees land waar er geen erkend centrum is),
verliest de Huurder de voordelen van de garanties.
6.2.7. Als de huurder eigenaar is van het elektrisch voertuig,
verbindt de verhuurder zich ertoe, in het geval van overdracht
ervan aan een particulier of aan een professional, rechtstreeks
voor Europees Frankrijk of onrechtstreeks, via de groep waartoe
hij behoort, voor de andere landen (Duitsland – Oostenrijk – België
– Denemarken – Spanje – Groot-Brittannië – Italië – Luxemburg –
Nederland – Portugal – Zweden - Zwitserland) om een nieuw
huurcontract van de batterij op te stellen met de derde koper van
het elektrisch voertuig waarin de batterij geïntegreerd is, onder
voorbehoud van te beschikken over alle gegevens van deze
nieuwe huurder, met name:
- voor een natuurlijk persoon: Volledige burgerlijke staat - naam voornaam - geboortedatum / Volledig adres / Bankgegevens voor
het innen van de huur.
- voor een rechtspersoon: Bedrijfsgegevens / Ondernemingsnr. /
Volledig adres / Bankgegevens (BIC – IBAN) voor het innen van
de huur.

8.2. In het geval van gewaarborgde schadegevallen met
betrekking tot de batterij, draagt de huurder de winst van de
verzekeringsvergoedingen over aan de verhuurder en verbindt hij
zich ertoe deze overdrachtbepaling op te nemen in de afgesloten
polissen.
De huurder blijft ten aanzien van de verhuurder het deel van de
door zijn verzekering niet gedekte of niet vergoede risico's
verschuldigd, tenzij hij het bewijs levert dat ze niet te wijten zijn
aan zijn toedoen.
Ieder feit van de huurder dat leidt tot de weigering van de
verzekeraar om de schade volledig of gedeeltelijk ten laste te
nemen,
zou
geacht
kunnen
worden
zijn
geldelijke
aansprakelijkheid in het geding te brengen ten aanzien van de
verhuurder.

Hetzelfde geldt als de Huurder het elektrisch voertuig gehuurd
heeft bij de Verhuurder of bij een ander bedrijf:
- ofwel aan het einde van zijn huurcontract van het elektrisch
voertuig, deelt de Huurder aan de Verhuurder de gegevens mee
van de professional die het vermelde elektrische voertuig
overgenomen heeft.
- hetzij tijdens de looptijd van het contract, in het geval van
overdracht van het huurcontract van het vermelde elektrisch
voertuig.

Artikel 9 – SCHADE
• Zodra hij kennis neemt van een schadegeval van welke aard ook,
dat de verhuurde batterij beschadigd of vernield heeft, of geleid
heeft tot de verdwijning ervan, moet de huurder onmiddellijk alle
nodige maatregelen nemen om de omvang ervan te beperken. Hij
moet het schadegeval met name binnen de wettelijke termijn
aangeven aan zijn verzekeraar of zijn vertegenwoordigers en
indien nodig een expertise laten uitvoeren op het elektrisch
voertuig.
• Ieder schadegeval moet worden gemeld binnen de 48 uur aan de
verhuurder middels aangetekende brief met bericht van ontvangst,
met vermelding van de datum van het schadegeval, de
omschrijving van de beschadigde batterij, de omstandigheden van
het schadegeval.
• In het geval van diefstal moet de huurder naast de hieronder
vermelde verplichtingen, de lokale politie of de Rijkswacht
waarschuwen en klacht neerleggen bij het parket als de
verzekeraars dit eisen.

De
verandering
van
Huurder
verandert
de
toepassingsvoorwaarden van de garantie niet.
De Huurder wordt ervan op de hoogte gebracht dat de lijst van
landen regelmatig bijgewerkt zal worden en op verzoek
beschikbaar is bij de Verhuurder.
Elke overdracht van het elektrisch voertuig buiten de landen van
de lijst of voor de landen waar er geografische
garantiebeperkingen bestaan (zie artikel 6.2.6), zal het voorwerp
moeten uitmaken van voorafgaand overleg tussen de huurder en
de verhuurder, hetzelfde geldt wanneer het elektrisch voertuig
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de betrokken verhuurder of met het oog op de verkoop van het
elektrisch voertuig, dit alles met vrijwaring van de
eigendomsrechten die gekoppeld zijn aan de batterij (zie artikel
6.1.4).
• in alle gevallen aan de verhuurder en ter compensatie van de
geleden schade, een vergoeding betalen, berekend volgens de
volgende formule: 4/5de van de nog verschuldigde huur.
Deze vergoeding zal in voorkomend geval worden vermeerderd
met de bedragen die nog verschuldigd zijn krachtens de verhuur
zoals nader bepaald in artikel 11.
10.3 Alle bedragen die betaald worden na de opzegging van het
contract, zullen toegewezen worden op de aan de Verhuurder
verschuldigde bedragen en zullen geen schuldvernieuwing bij de
opzegging meebrengen.

9.1. In het geval van schade die niet leidt tot de totale vernietiging
of verdwijning van de batterij, moet de huurder regelmatig de huur
blijven betalen en op zijn kosten of door zijn verzekeraar de batterij
laten herstellen. Deze herstelling mag enkel uitgevoerd worden in
een erkend centrum.
9.2. In het geval van schade die leidt tot de totale vernietiging of tot
de verdwijning van de batterij, zal de huur van rechtswege
opgezegd worden op de datum van het schadegeval.
De huurder moet dan:
• aan de verhuurder een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan
de verzekerde waarde van de batterij verminderd met een aftrek
van 10 % per verstreken jaar te rekenen vanaf de 13de maand
sinds de datum van de inverkeerstelling van het voertuig*,
maandelijks berekend pro rata temporis, (ofwel een maandelijkse
aftrek van "1/12de van 10 % van de verzekerde waarde" vanaf de
13de maand, zie onderstaande waardeverminderingstabel) na
aftrek van de door de verhuurder geïnde bedragen uit hoofde van
de verzekering van de batterij, volgens het delegatieprincipe van
artikel 8.2.
Periode
die
12
24
36
48
60
72
verstreken
is 0
sinds de datum
van
1ste
inverkeerstelling
van het voertuig*,
Schadevergoeding 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50%
* De datum van inverkeerstelling van het voertuig is deze op het
inschrijvingsbewijs van het voertuig
De te verzekeren waarde wordt bepaald door de verhuurder en
meegedeeld aan de huurder in de bijzondere voorwaarden; ze
stemt overeen met een bedrag dat bedoeld is om de gemiddelde
financiële schade te compenseren die geleden wordt door de
verhuurder in het geval van schade; ze kan in geen geval
overeenstemmen met een aankoopwaarde van de batterij.
Bij deze schadevergoeding kunnen alle bedragen komen die
verschuldigd
zijn
krachtens
dit
contract,
alsook
de
overeenstemmende taksen.

Artikel 11 – EINDE VAN DE HUUR
11.1. Modaliteiten van het einde van de huur
11.1.1. Vanaf het einde van de huur op de initiële of verlengde
datum,
binnen de 48 uur:
96
- Als hij eigenaar is van het elektrisch voertuig moet de Huurder
aan de Verhuurder de gegevens meedelen van de
autoprofessionaldie de overname van het elektrisch voertuig
uitgevoerd zal hebben, lang genoeg voor de overname, en de
precieze datum van overdracht door deze professional staven aan
40% 30%
de hand van een behoorlijk ondertekend proces-verbaal van
overname.
Als het voertuig wordt verkocht aan een particulier, moet artikel
6.2.7. worden nageleefd.
- Als hij Huurder is van het elektrisch voertuig bij een andere
Verhuurder, alle maatregelen nemen met het oog op de teruggave
van het elektrisch voertuig bij de betrokken Verhuurder, met
vrijwaring van de eigendomsrechten van de Verhuurder op de
batterij (zie artikel 6.1.4) en de precieze datum van teruggave
staven aan de hand van een behoorlijk door hem en de betrokken
Verhuurder ondertekend docume
nt.
84

- Als hij Huurder is van het elektrisch voertuig bij de
batterijverhuurder, de regels voor de teruggave respecteren die
vermeld staan in artikel 11 van het huurcontract van het elektrisch
voertuig.

9.3. Als de batterij in het geval van diefstal niet wordt
teruggevonden binnen de 30 dagen na de vaststelling van haar
verdwijning, zal de verhuur van rechtswege worden opgezegd op
de datum van de vaststelling van de diefstal en moet de huurder
aan de verhuurder het bedrag storten waarvan sprake in artikel
9.2.

11.1.2. De datum dat het proces-verbaal van teruggave of van het
document dat de teruggave staaft, is opgesteld, bepaalt de
overdrachtdatum van de risico's aan de Verhuurder of aan de
nieuwe Huurder van de batterij.
Zolang de Verhuurder geen van deze behoorlijk geregulariseerde
documenten heeft ontvangen, zal de batterij worden beschouwd
als niet teruggegeven en zal de Huurder verplicht zijn om een
gebruiksvergoeding te betalen voor een bedrag dat gelijk is aan de
initiële huur.

Als de batterij tegelijk met het elektrisch voertuig waarin ze
geïntegreerd is, wordt gestolen en als het elektrisch voertuig
teruggevonden wordt na 30 dagen, met de batterij er nog in,
verbindt de huurder zich ertoe de verhuurder hiervan op de hoogte
te brengen.
Artikel 10 – OPZEGGING

11.1.3. Meer in het algemeen, uitgezonderd gevallen van
overmacht, als de Huurder zich niet manifesteert om zijn intentie
kenbaar te maken, zal dit van rechtswege leiden tot de facturatie
van gebruiksvergoedingen voor een bedrag dat gelijk is aan de
initiële huur, prestaties inbegrepen.

10.1. De verhuur kan van rechtswege worden opgezegd in de
volgende gevallen:
• na de verzending van een ingebrekestelling waar geen gevolg
aan werd gegeven, in het geval van niet nakoming van een
essentiële verplichting van het contract, zoals met name het niet
betalen van één huurtermijn,
• in het geval van vervroegde teruggave zonder voorafgaand
akkoord voorzien in artikel 11.2.
• in het geval van vermindering van de garanties van de
Verhuurder, en met name beslag, verkoop of inbeslagneming van
het elektrisch voertuig waarin de batterij geïntegreerd is.
• in het geval van faillissement of vereffening

11.1.4. Het bedrag van de bijkomende kilometers (geschat pro rata
temporis, op basis van de minimale jaarlijkse kilometrage en de
afgesproken kilometrage) wordt berekend op basis van de
kostprijs van de bijkomende kilometrage zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden en zal ten laste zijn van de huurder. Het
zal worden gefactureerd door de verhuurder.
Bovenop de minimale jaarlijkse kilometrage die vermeld staat in de
bijzondere voorwaarden, zal het bedrag van de niet-verbruikte
kilometers gecrediteerd worden aan de huurder, binnen de grens
van de 10 % van de initieel afgesproken of middels aanhangsel
aangepaste kilometrage. De prijs van de niet-verbruikte kilometers
zal een derde bedragen van de kostprijs van de bijkomende
kilometers die vermeld staan in de huurverbintenis.

10.2. Zodra het contract is opgezegd, moet de Huurder:
• als het elektrisch voertuig gehuurd werd bij de Verhuurder, de
batterij teruggeven. Het transport van het elektrisch voertuig en de
batterij naar de afgesproken plaats van teruggave gebeurt onder
de verantwoordelijkheid en ten laste van de Huurder die de
Verhuurder van deze teruggave op de hoogte moet brengen
binnen de 48 uur,
• als het elektrisch voertuig gehuurd werd bij een andere
Verhuurder of eigendom is van de Huurder, alle maatregelen
nemen met het oog op de teruggave van het elektrisch voertuig bij

11.1.5. Het bedrag van het eventuele aanvullende prestaties
gefactureerd worden aan de huurder, in toepassing van
algemene voorwarden van de optionele prestaties. Het bedrag
worden
vastgelegd,
rekening
houdend
met
kilometeroverschrijding berekend pro
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zal
de
zal
de

rata temporis, volgens de voorwaarden vastgelegd in de
huurverbintenis of in een aanhangsel.

11.2. Vervroegd einde van de huur

11.2.3. Overdracht van het Elektrisch voertuig
Als de Huurder eigenaar is van het elektrisch voertuig, bij de
overdracht, moet hij conform artikel 6.2.7 de eigendomsrechten
van de Verhuurder op de batterij beschermen en zijn toekomstige
koper op voorhand in contact brengen met de Verhuurder.
Zolang de Verhuurder geen contact heeft gehad met de nieuwe
eigenaar van het voertuig, blijft de Huurder verplicht om een
gebruiksvergoeding te betalen ten belope van een bedrag dat
gelijk is aan de initiële huur.

11.2.1. Vervroegde teruggave

Artikel 12 – GEBREK AAN TERUGGAVE

In de hypothese dat de huurder een geldige reden zou kunnen
inroepen, mag de hij, na voorlegging van ieder stuk dat de
ingeroepen reden kan staven en na het verkrijgen van het
voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder, zijn
huurcontract vroegtijdig beëindigen, door de batterij en/of het
elektrisch voertuig terug te geven of door het door te verkopen.
Als hij eigenaar is van het elektrisch voertuig, zal hij de
onderhandeling over de overnameprijs van dit elektrisch voertuig
op zich nemen, met het erkend lid van het net of iedere andere
particuliere of professionele koper.
Als hij huurder is van het elektrisch voertuig, hetzij bij de
verhuurder of bij iedere andere verhuurder, moet hij bovendien de
regels naleven voor de vervroegde teruggave van zijn huurcontract
van het elektrisch voertuig.
Volgens de datum van de vervroegde teruggave is het mogelijk dat
de Huurder aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd is
zoals hierna vermeld.
i) Vervroegde teruggave na 12 maanden huur
De verhuurder moet een regularisatie doorvoeren door een tegoed
of een factuur op te stellen voor de huurder, in overeenstemming
met het verschil tussen:
- het bedrag van de oorspronkelijke of aangepaste huur,
prestaties inbegrepen, betaald tot aan de teruggave van het
gehuurde voertuig, en
- het bedrag van de huur, prestaties inbegrepen, herberekend
volgens de oorspronkelijke commerciële voorwaarden afhankelijk
van de werkelijke duur en kilometrage (afgerond op de schijf van
2.500 km hoger).

In het geval dat de Huurder de batterij weigert terug te geven
(artikels 9, 10 en 11), mag de Verhuurder hem daartoe verplichten
na de nodige rechtsmiddelen ingezet te hebben voor de bevoegde
gerechtelijke instanties.
Behalve in het geval van overmacht, leidt iedere vertraging bij de
teruggave
van
rechtswege
tot
de
facturatie
van
gebruiksvergoedingen voor een bedrag gelijk aan de initiële huur.
Ze zullen eventueel vermeerderd worden met de op het ogenblik van
de teruggave verschuldigde bedragen volgens artikel 11.

11.1.6 Voor de batterijen geïntegreerd in een tweedehands
voertuig, worden de afrekeningen van de artikels 11.1.4 en 11.1.5
gemaakt rekening houdend met de kilometrage op de teller op de
dag van de levering van het tweedehands elektrisch voertuig zoals
vermeld in de algemene voorwaarden, en niet met een nulstand.

Artikel 13 – INTERESTEN EN VERGOEDINGEN – KOSTEN EN
TAKSEN
13.1. Tot de datum van de effectieve betaling ervan, leiden de
onbetaalde bedragen tot een achterstalligheidsrente die wordt
berekend tegen het tarief van 6 %, eventueel te vermeerderen met
innings- en gerechtskosten.
13.2. De Verhuurder heeft bovendien recht op een forfaitaire
vergoeding gelijk aan 8 % van de onbetaalde huur.
Dit bedrag, alsook de bedragen die verschuldigd zijn in toepassing
van de algemene voorwaarden en meer in het bijzonder artikels 3,
4, 7, 9, 10, 11, zullen in voorkomend geval vermeerderd worden met
de toepasselijke taksen, met name met de btw.
13.3. Wanneer de batterij geïntegreerd is in een tweedehands
elektrisch voertuig, zal de verhuurder bij de inbezitname door de
nieuwe huurder, activeringskosten innen voor een bedrag van
75 €. Deze activeringskosten zullen worden gefactureerd samen
met de eerste huur.

Deze regularisatie kan enkel worden toegepast als de in artikel 4
van de algemene huurvoorwaarden voorziene aanpassingen
werden aanvaard door de huurder; anders zullen onderstaande
bepalingen (punt ii) worden toegepast.
ii) Vervroegde teruggave vóór 12 maanden huur
- De verhuurder zal de volgende bedragen factureren aan de
huurder:
- Het bedrag van een vergoeding (ten minste 150 euro) berekend
volgens onderstaande formule:

I = LT x 0,38 x DA
DC - 4

Artikel 14 – TOTALE KOSTPRIJS
De totale kostprijs is gelijk aan het totaalbedrag van de huur,
verhoogd met het totaalbedrag van de optionele prestaties.
Artikel 15 – INFORMATIE
U verbindt zich tot het meedelen van iedere wijziging van uw
persoonlijke of bankgegevens.

I = Vergoeding voor vervroegde teruggave
LT = totaal bedrag van de huur excl. taks
en excl. prestaties voor de looptijd van het
contract
DA = duur in maanden die nog lopen van
de datum van teruggave tot de
contractuele vervaldatum
DC = looptijd van het contract in maanden

Artikel 16 – BESCHERMING VAN
LEVENSSFEER

DE

PERSOONLIJKE

16.1. De persoonlijke gegevens die verzameld worden ter
gelegenheid van het contract van de batterij, zijn bestemd voor het
beheer van het klantenbestand en de direct marketing van de
producten van RCI België, waarvan de zetel gevestigd is in 1050
Brussel, Pleinlaan 21. De gegevens mogen worden meegedeeld
aan de partners en aan het Nissan-net, die contractueel gebonden
zijn aan RCI België. Iedere persoon die zijn identiteit aantoont,
heeft toegangs- en rechtzettingsrecht van de persoonlijke
gegevens die op hem betrekking hebben. Deze persoon kan zich
ook verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing op
eenvoudig en kosteloos verzoek.

- Deze vergoeding zal vermeerderd kunnen worden met de
bedragen verschuldigd uit hoofde van artikel 11.1.4
iii) In beide gevallen:
- zal het bedrag van het eventuele aanvullende prestaties
gefactureerd worden aan de huurder, in toepassing van de
algemene voorwarden van de optionele prestaties. Het bedrag zal
worden
vastgesteld,
rekening
houdend
met
de
kilometeroverschrijding berekend pro rata temporis, volgens de
voorwaarden vastgelegd in de huurverbintenis of in een
aanhangsel.
- Er zal een forfaitaire dossierkost van 75 euro worden geïnd.

16.2 De Huurder is ervan op de hoogte dat de Verhuurder de
technische gegevens die hem worden verstrekt via het
telematicakastje in het elektrisch voertuig, zal gebruiken ten behoeve
van het beheer en de coherentie van de administratie en de
boekhouding, van het behoud van een concurrerend huurniveau,
alsook voor de opvolging van de prestatie van de batterij, de
opvolging van kilometrage die zowel aan de batterij als aan het
elektrisch voertuig gekoppeld is en de opvolging van de snelle
opladingen. De lijst van deze technische gegevens zal op zijn
verzoek meegedeeld kunnen worden aan de Huurder.
Aangezien het binnenhalen van deze technische gegevens kan
leiden tot geolokalisatie, met name

11.2.2. Overlijden van de Huurder
In het geval van overlijden van de Huurder, moeten de
erfgenamen of de rechthebbenden de eigendomsrechten van de
Verhuurder op de batterij beschermen en de regels van artikel 11
naleven.
Als het elektrisch voertuig toekomt aan één van de erfgenamen,
moet deze onmiddellijk contact opnemen met de Verhuurder voor
het opstellen van een nieuw huurcontract van de batterij.
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wanneer de klant intekent op de optie "Pack Connected", heeft de
Huurder het recht zich te verzetten tegen het binnenhalen van deze
gegevens, door het telematicakastje te deactiveren volgens de
modaliteiten die hem meegedeeld werden in de handleiding met
betrekking tot het elektrisch voertuig. De Huurder verbindt zich ertoe
vóór het gebruik van het elektrisch voertuig, iedere gebruiker ervan
te informeren over het gebruik van deze gegevens en de
mogelijkheid om het telematicakastje te deactiveren, aangezien het
kan leiden tot geolokalisatie.

Artikel 17 – BEVOEGDE RECHTBANKEN
Alle geschillen of betwistingen worden naar keuze van de
aanvrager aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank van de
maatschappelijke zetel van de Verhuurder of van de woonplaats
van de Huurder, en zullen aan het Belgische recht onderworpen
worden.

Opgemaakt te ……………………………………, in twee originele exemplaren, waarvan elke partij een exemplaar
heeft ontvangen.

De Huurder

De Verhuurder

(Handtekening voorafgegaan door de vermelding "gelezen en goedgekeurd")

(Voor RCI Financial Services NV)

Datum:

Datum:
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