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Artikel 1. Belang der Voorwaarden 
Deze voorwaarden beheersen de gehele relatie, en gelden voor alle aanbiedingen, 
overeenkomsten, leveringen, uitvoeringen en overige verbintenissen, afgesloten of in de 
toekomst nog af te sluiten, tussen International Container en Trailer Services NV 
(ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0420.431.949) 
hierna genoemd ICTS, en haar klanten. Deze algemene voorwaarden vervangen alle 
voorgaande voorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht ter kennis gebracht en 
onherroepelijk aanvaard te zijn bij aanvaarding van offerte en/of bestek en/of bij plaatsen 
van bestelling en/of bij afgifte van goederen voor onderhoud, herstelling en/of andere 
dienstverlening door ICTS. De algemene voorwaarden zijn onder andere te raadplegen 
via de website www.icts-group.eu en liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van 
ICTS. Elke strijdige bepaling, die zou voorkomen in de orders van de klant en/of zijn 
algemene voorwaarden, zal als niet bestaande worden beschouwd en zonder enige 
uitwerking zijn. Enkel afwijkende bepalingen opgenomen in de huurovereenkomst 
hebben voorrang op deze voorwaarden. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden 
dient schriftelijk te gebeuren door de gedelegeerd bestuurder van ICTS, en dient 
beperkend te worden geïnterpreteerd toepasselijk op de specifieke overeenkomst en 
situatie waarvoor ze zijn opgemaakt. 

Artikel 2. Bestelling – Bestek 
2.1..Onze offertes, prijsopgaven, bestekken en andere aanbiedingen zijn niet bindend. 
Alle prijzen zijn in euro tenzij anders overeengekomen, en zijn exclusief btw. Een 
bestelling kan enkel definitief zijn mits ondertekening door de gedelegeerd bestuurder 
van ICTS, en is geldig voor 7 werkdagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen bestelling 
en bevestiging, primeert de bevestiging van ICTS. Elke schriftelijke bevestiging of 
melding van ICTS, zal in hoofde van de opdrachtgever onweerlegbaar, aanvaard en 
onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 3 werkdagen 
vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. ICTS behoudt zicht het recht 
om binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van aanvaarding van een 
door ICTS uitgebracht aanbod, dit aanbod te herroepen.  
2.2..Bestekken zijn geldig voor 7 werkdagen. De klant verbindt zich ertoe om de kosten 
voor opmaak van het bestek, met inbegrip van de montagekosten, te vereffenen, indien 
het bestek niet binnen de 7 werkdagen gevolgd wordt door een opdracht tot uitvoering. 
Indien naar aanleiding van de uitvoering van de betreffende werken mocht blijken dat 
andere werken noodzakelijk zijn, zal daarvan een afzonderlijk bestek worden opgemaakt.  
2.3..Alle offerten, aanbiedingen, bestekken, orderbevestigingen en dergelijke zijn 
gebaseerd op gegevens waarover ICTS beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. 
Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de prijs, de kenmerken of de 
voorwaarden van de overeenkomst waarop ICTS zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen 
van bedoelde offerten, aanbiedingen bestekken of orderbevestigingen, dan is ICTS 
bevoegd deze wijzigingen (niet limitatief:  wijzigingen in de prijzen van grondstoffen of 
diensten van toeleveranciers, door wijzigingen van het wetgevend kader zoals vb. een 
wijziging van een opgelegde taks of heffing op energie) te verdisconteren in de uitvoering 
van de verbintenis/overeenkomst dan wel prijzen aan te passen. 

Artikel 3. Levering – Afhaling – Dienstverlening – Overmacht 
3.1..Elke opgegeven leveringstermijn wordt enkel op indicatieve wijze medegedeeld. 
Laattijdigheid in de (deel)levering en/of dienst laat de opdrachtgever niet toe de 
overeenkomst te verbreken, de bestelling te annuleren, de goederen niet in ontvangst te 
nemen, betalingsverplichtingen op te schorten, en/of enige schadevergoeding te eisen.  
3.2..Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering te ICTS-depot Zeebrugge.  
3.3..Alle bestelde goederen dienen binnen de afgesproken termijn te worden afgehaald. 
Indien de klant na deze termijn en na formeel opgeroepen te zijn geweest de goederen 
niet afhaalt binnen de 14 dagen na afmelding zullen deze integraal worden aangerekend, 
vermeerderd met stockagekosten vanaf de 15 dag aan 10 euro per dag per goed. Deze 
vergoeding wordt eveneens in rekening gebracht indien de klant, die niet ingaat op een 
bestek, het goed niet komt afhalen. De risico-overdracht wordt bij vertraagde afhaling 
geacht plaats te vinden vanaf datum eerste terbeschikkingstelling.  
3.4..Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. welke ICTS verstrekt in 
catalogi, circulaires of enige andere wijze van publicatie en/of aanbieding zijn voor ICTS 
niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen 
ICTS aanbiedt. Afwijkingen van geringe en niet-essentiële aard geven klant niet het recht 
het goed of de betaling van de huurprijs geheel/gedeeltelijk te weigeren, aanpassing van 
zijn verplichtingen of enige vergoeding van ICTS te verlangen.  
3.5..De definitieve onmogelijkheid van levering en/of dienst door overmacht, o.a. oorlog, 
terreur, opeising, staking, oproer, lockout, ongeval, epidemie, natuurgeweld, brand, 
overstroming, bedrijfsstoornis, stroomonderbreking, storing in de toelevering van 
materialen en/of vertraging in het vervoer, wisselkoersschommeling, afkeuring van 
wisselstukken, of enig ander voorval buiten de controle van ICTS, brengt met zich mee 
dat ICTS de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden zonder dat de 
opdrachtgever zich kan beroepen op enige schadevergoeding lastens ICTS. 

Artikel 4. Betaling – Waarborg 
4.1..Elk factuur is contant betaalbaar in euro, behoudens anders overeengekomen. 
Betaling dient te geschieden op een door ICTS aangegeven bankrekening dan wel ten 
kantore van ICTS. De toezending van de factuur geldt als aanmaning. Elke klacht moet 
worden geformuleerd binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur per 
aangetekend schrijven, op straffe van verval. Geen enkele klacht of geschil, van welke 
aard ook, schort de verplichting tot betaling op.  
4.2..De klant aanvaardt dat geen enkele factuur het voorwerp kan zijn van verrekeningen 
of tegenbetalingen, welke aard ook.  
4.3..Elke schuld die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege, zonder 
ingebrekestelling, of welke andere formaliteit ook, een interest van 10% per jaar 
opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een 
forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 euro, op het 
verschuldigd bedrag in hoofdsom, onverminderd het recht van ICTS hogere 
invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te eisen als deze kunnen 
worden aangetoond. Eventueel door ICTS gemaakte kosten van maatregelen tot beslag 
zijn voor rekening van de klant. De niet betaling van een factuur maakt het verschuldigd 
saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege, zonder 
voorafgaande aanmaning onmiddellijk opeisbaar. Elke vertraging in betaling kan 
aanleiding geven de levering en/of dienst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, 
het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.  
4.4..Het verstrijken van enige tijd tussen de datum van afmelding en datum van factuur, 
kan geen rechten creëren in hoofde van de klant tot niet betaling van de factuur. De klant 
aanvaardt dit en houdt daarmee rekening in zijn organisatie.  
4.5..In geval een waarborgsom van de klant wordt gevraagd dient de betaling hiervan te 
geschieden op een door ICTS aangegeven bankrekening binnen de 14 dagen te rekenen 

vanaf de datum van ondertekening van de huurovereenkomst of voor aflevering van het 
goed. ICTS is gerechtigd, in elk geval waarin de klant in gebreke blijft, van de betaalde 
waarborgsom door de klant de vervallen en opeisbare bedragen in te houden. Indien de 
klant nalaat het goed of een deel ervan terug te geven, kan ICTS deze waarborgsom 
behouden bij wijze van aanvullende schadeloosstelling. Pas na de integrale betaling van 
alle facturen zal de waarborgsom worden terugbetaald.  
4.6..Indien de overeenkomst met meerdere partijen gezamenlijk werd gesloten, is elk van 
hen hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk ter nakoming van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende verbintenissen. Zij erkennen dat het faillissement of enige andere vorm 
van gerechtelijke reorganisatie of insolvabiliteit (vereffening, WCO, etc.) van één van de 
huurders, ongeacht of deze laatste al dan niet verschoonbaar werd verklaard, hen niet 
ten goede komt zodat zij gehouden blijven tegenover ICTS. Elke huurder bevestigt de 
hoedanigheid te bezitten waarmee hij optreedt en de bevoegdheid te hebben om de 
verbintenissen tegenover ICTS rechtsgeldig aan te gaan.  

Artikel 5. Huurtermijn – Huurprijs 
5.1..De huurtermijn begint op de dag van afhaling van het goed door de klant of een door 
hem aangestelde chauffeur, maar niet later dan 14 dagen te rekenen vanaf de dag na 
melding van beschikbaarheid van het goed aan de klant, en eindigt op de dag dat het 
goed tijdens de openingsuren terug ingeleverd is bij ICTS en geïnspecteerd is door ICTS. 
De dag van aflevering en inlevering, zijn inbegrepen in de huurtermijn.  
5.2..Bij afhaling ontvangt de klant of een door hem aangestelde chauffeur een namens 
door hem en ICTS te ondertekenen inspectierapport waarop de staat van het gehuurde 
goed, de bijbehorende accessoires en documenten, alsmede de door klant te verrichten 
dagelijks onderhoudsplicht, staan vermeld. De klant machtigt de chauffeur die het goed 
voor hem afhaalt dit inspectierapport namens hem te ondertekenen. Eventuele zichtbare 
gebreken dienen onmiddellijk bij aflevering te worden gemeld, op straffe van verval, op 
het inspectierapport door aantekening van de schade met beschrijving van het probleem. 
Aangenomen wordt dat het goed bij aflevering in goede staat verkeerd indien de klant of 
een door hem aangestelde chauffeur dit niet heeft gecontroleerd. Bij aanvaarding van het 
goed erkent de klant uitdrukkelijk het goed te hebben gecontroleerd en in goede en 
bruikbare staat te hebben ontvangen, en dat het goed beantwoordt aan zijn bestelling en 
vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de klant binnen de 7 werkdagen 
na levering schriftelijk melden.  
5.3..Inlevering van het gehuurde goed geschiedt op het depot van aflevering tijdens de 
openingsuren in zijn oorspronkelijk staat waarin het goed zich bevond bij aanvang van de 
huur, met uitzondering van normale slijtage van de remmen, banden, onderstel & overige 
draaiende delen.  
5.4..De klant zal een vergoeding verschuldigd zijn van 0,06 euro voor elke kilometer die 
de 2.500 gereden kilometers per week overschrijdt, en van 1,00 euro voor elk draaiuur 
die de 1.500 draaiuren van de koelmotor per jaar overschrijdt.  
5.5..Bij inlevering en terug inontvangstname van het goed door ICTS, zal een staat 
waarin het goed zich alsdan bevindt worden opgemaakt door middel van een 
inspectierapport indien mogelijk samen met de klant of een door hem aangestelde 
chauffeur. Klant machtigt de chauffeur die het goed voor hem inlevert dit inspectierapport 
namens hem te ondertekenen. De ondertekening ervan door de klant of een de door hem 
aangestelde chauffeur, geldt als onherroepelijk akkoord met de inhoud van het 
inspectierapport. Indien dit inspectierapport zonder medewerking van de klant of een 
door hem aangestelde chauffeur wordt opgemaakt, zoals bij inlevering van het goed 
buiten de openingsuren, is de klant aan het eenzijdig door ICTS opgemaakte 
inspectierapport gebonden waardoor een onbetwistbare schaderaming zal worden 
gemaakt, en dient de herstelfactuur onvoorwaardelijk te worden aanvaard.  
5.6..Het onbeheerd achterlaten van het goed aan een depot geschiedt op uitsluitend 
risico van de klant die verantwoordelijk is voor elke beschadiging en/of diefstal tijdens 
deze periode. Voor het niet aanmelden van het goed door de klant of een door hem 
aangestelde chauffeur aan de receptie van het depot zal een administratiekost van 30 
euro worden aangerekend aan de klant. Bovendien eindigt de huurtermijn pas als het 
goed ingecheckt is door ICTS.  
5.7..Alle kosten en risico’s van inlevering, plaatsing, ophaling, en reiniging van het goed 
zijn lastens de klant. Indien het goed bij inlevering incompleet of beschadigd is en 
onderdelen, en/of bijbehorende accessoires en documenten, ontbreken, eindigt de 
huurtermijn eerst zodra het goed is hersteld en/of het ontbrekende is aangevuld, 
vernieuwd of vervangen. De kosten van reparatie, aanvulling en vernieuwing zijn voor 
rekening van de klant. De huur blijft verschuldigd tot deze werkzaamheden zijn voltooid. 
Bovenstaande is eveneens van toepassing indien er door de klant aanpassingen, 
wijzigingen, veranderingen en dergelijke zijn aangebracht aan het in- en/of uitwendige 
van het goed, aan de onderdelen, toebehoren en/of documenten, tot het moment dat die 
aanpassingen, wijzigingen, veranderingen e.d. ongedaan zijn gemaakt en het goed in zijn 
oorspronkelijke staat is hersteld dan wel vernieuwd.  
5.8..Bij verlies van één of meerdere originele boorddocumenten zal de klant onmiddellijk 
aangifte van verlies doen bij een bevoegde instantie, en ICTS een attest van verlies 
bezorgen. De klant zal alle kosten, boetes en dergelijke ter zijne lasten nemen inclusief 
de aangerekende administratiekosten ten bedrage van 100 euro. Zolang de originele 
documenten niet opnieuw in bezit zijn van ICTS blijft de huur doorlopen, zelfs al is het 
gehuurde goed ingeleverd.  
5.9..De huurprijs zal elk jaar worden aangepast in overeenstemming met de evolutie van 
de basisindex, voor de eerste maal op 1 januari, en bijgevolg elk jaar daaropvolgend. 
Voor de berekening zal de op het ogenblik van de aanpassing geldende huurprijs worden 
vermenigvuldigd met de consumptieprijsindex van de maand voorafgaand aan deze van 
de maand van de wijziging van de huurprijs gedeeld door de consumptieprijsindex van de 
maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van de huurovereenkomst. In 
geval de publicatie van deze cijfers wordt gestaakt, dan zal zoveel als mogelijk de 
vergelijkbare norm worden gehanteerd. De indexatie kan nooit leiden tot vermindering 
van de laatst geldende huurprijs. 

Artikel 6. Onderhoud – Banden – Herstelling – Verlies 
6.1..De klant verbindt er zich toe het nodige te doen opdat het goed voldoet aan de 
technische voorschriften hetzij wettelijk, hetzij door de constructeur, of door onderhouds- 
en/of herstellingsdiensten opgelegd. De klant is verplicht ICTS tijdig in staat te stellen van 
overheidswege verplicht gestelde inspecties of controles van het goed te laten uitvoeren. 
ICTS is niet verantwoordelijk voor voertuigen buiten keuring.  
6.2..De klant verbindt zich gedurende de volledige huurtermijn alle werkzaamheden van 
onderhoud en herstelling, evenals vervanging van verloren onderdelen, aan het goed 
door ICTS of zijn onderaannemers te laten uitvoeren, tenzij voorafgaande schriftelijke 
toestemming van ICTS zonder dat de toestemming of weigering enige aansprakelijkheid 
zou kunnen doen ontstaan in hoofde van ICTS, of de klant zou machtigen om een deel of 
het geheel van de vergoedingen verschuldigd onder de huurovereenkomst niet te 
betalen.  
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6.3..Bij depannage moet worden gebeld naar het algemeen nummer +32 50 546 319, die 
de depannage zal verzorgen. De kosten zijn lastens de klant bij schade buiten normale 
slijtage. 
6.4..In geval van schade, geheel of gedeeltelijk verlies van het goed, dreiging van 
schade, enig gebrek of defect van/aan het goed is de klant verplicht ICTS onmiddellijk na 
waarneming daarvan in kennis te stellen. De klant zal daarbij ICTS nauwkeurig 
informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die ter zake van belang zijn. De klant 
zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om verdere schade aan het goed te 
voorkomen en zich voorts houden aan de door ICTS gegeven instructies.  
6.5..Geen enkele herstelling kan worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijk schriftelijk 
akkoord door ICTS. Toestemming van ICTS tot het uitvoeren van herstellingen betekent 
niet dat ICTS aansprakelijkheid erkent voor de kosten daarvan. De kosten, voor zover 
niet inbegrepen onder onderhoud, zijn ten laste van de klant. Indien de klant aantoont dat 
onderdelen als gevolg van normale slijtage van de remmen, banden, onderstel & overige 
draaiende delen, of gebrekkig onderhoud zijn versleten of gebroken, zijn de kosten van 
herstelling voor rekening van ICTS. Op vraag van ICTS, is de klant verplicht een 
expertise van het goed te laten uitvoeren. De kosten van deze expertise zijn voor ICTS 
als blijkt dat de herstelling ten laste van ICTS behoort te komen, anders worden deze 
aangerekend aan de klant. Gedurende de periode waarin het goed niet gebruiksklaar is 
ingevolge schade aan het goed door toedoen van klant, blijft de klant onverminderd tot 
betaling van de huurprijs verplicht. Enkel ingeval de schade te wijten is aan gebrekkig 
onderhoud welke niet voor rekening van de klant komt is de klant geen huurprijs 
verschuldigd gedurende de periode van herstelling indien deze periode langer duurt dan 
24 uur en voor zover aan de klant geen vervangend goed ter beschikking werd gesteld.  
6.6..Na ontvangst van het bestek voor de betreffende schade heeft de klant 7 werkdagen 
vanaf datum van verzending om schriftelijk te reageren en eventueel een expertise aan te 
stellen / te laten uitvoeren. In geval ICTS geen schriftelijke tegenreactie ontvangt van de 
klant, is de klant derhalve akkoord met het bestek en gaat ICTS automatisch over tot 
herstellen volgens bestek. De kosten zijn voor rekening van de klant.  
6.7..Bandenschade als gevolg van inrijdingen, breuken, klapband, een niet correcte 
bandenspanning of schade door slechte handeling van de chauffeur of een derde, alsook 
diefstal van banden en velgen, zijn lastens de klant. 
6.8..Herstellingen die zonder uitdrukkelijke toestemming van ICTS zijn uitgevoerd, 
worden niet aan de klant vergoed. De klant kan enkel vergoed worden voor de kosten 
van herstelling als de klant ICTS tijdig omtrent het verlies, gebrek of de schade heeft 
ingelicht, en de klant de ter zake door ICTS gegeven instructies heeft nageleefd, en de 
kosten betreffende de herstelling tijdig binnen de 7 werkdagen na datum van betekening 
heeft ter beschikking gesteld aan ICTS.  
6.9..ICTS neemt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de lading van het goed. 
Indien de klant het goed geladen aanbiedt ter herstelling gebeurt de herstelling en/of 
overlading volledig op risico en voor rekening van de klant. Het gebruik van installaties 
van ICTS, zoals vb. wasstraat, gebeurt op risico van de klant.  
6.10..In afwachting van herstelling of afhaling wordt het goed gestockeerd op uitsluitend 
risico van de klant die verantwoordelijk is voor elke beschadiging en/of diefstal tijdens 
deze periode.  
6.11..Klachten die betrekking hebben op de door ICTS uitgevoerde onderhoud- en 
herstellingswerken dienen, wat betreft zichtbare gebreken aangaat onmiddellijk bij 
inontvangstname van het goed te worden gemeld, op straffe van verval, wat betreft 
verborgen gebreken aangaat binnen de 7 werkdagen na hun ontdekking te worden 
schriftelijk gemeld, op straffe van verval. In geval de klant zelf of bij een derde 
herstellingen aan het goed laat uitvoeren, om dergelijke gebreken te verhelpen, zonder 
ICTS daarvan voorafgaandelijk en schriftelijk tijdig op de hoogte te stellen, is ICTS van 
alle verantwoordelijkheid ontheven. 
6.12..Alle materialen waarvan de vervanging ingevolge slijtage of beschadiging 
noodzakelijk blijkt, worden als afval beschouwd, zonder dat de klant bij levering van het 
goed afgifte van de betreffende materialen kan vorderen, tenzij voorafgaandelijk en 
schriftelijk anders overeengekomen.  

Artikel 7. Terbeschikkingstelling – Aansprakelijkheid 
7.1..De klant dient het goed deskundig, als een goede huisvader, in overeenstemming 
met de ter zake geldende wetten, reglementen, verordeningen, te gebruiken voor het 
doel waarvoor het is bestemd en uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn 
beroep of onderneming. De klant verklaart een normale en wettelijke toegelaten belasting 
van het goed te respecteren, een evenwichtige verdeling van de lading te hanteren, en 
het goed niet te beladen met goederen die het goed kunnen beschadigen of ongeschikt 
kunnen maken voor vervoer van andere goederen.  
7.2..Vanaf de datum van inontvangstname (of in geval van vertraagde afhaling, vanaf de 
dag van melding van beschikbaarheid van het goed aan de klant) draagt de klant het 
risico met betrekking tot het bezit, het gebruik en bewaring van het goed. De klant is als 
bewaker-houder van het goed, gedurende de volledige termijn van de huurovereenkomst 
en tot de inlevering van het goed alleen verantwoordelijk ten aanzien van enige derde 
voor alle schade, lichamelijk, materieel of niet-materieel, rechtstreeks of onrechtstreeks 
veroorzaakt door het goed of bij het gebruik ervan, wat ook de oorzaak ervan mogen zijn. 
De klant neemt alle klachten, aanspraken, en vorderingen van derden wegens het 
gebruik van het goed te zijne laste, en vrijwaart ICTS tegen elk verhaal van derden.  
7.3..De klant verbindt zich, toepasselijk, op het bezit, het gebruik en bewaring van het 
goed, op het vervoer van de opgeslagen goederen, en op het trekkende voertuig, alle 
huidige/toekomstige wetten, reglementen en andere verplichtingen te respecteren, ervoor 
te zorgen dat alle vereiste vergunningen en documenten aanwezig zijn, tijdig voor zover 
mogelijk op naam van ICTS zijn aangevraagd of verlengd, zulks voor rekening van de 
klant, en dat alle belastingen en overige rechten of heffingen tijdig zijn betaald.  
7.4..De klant vrijwaart ICTS voor elk onwettig gebruik of handeling van het goed, en zal 
voor eigen rekening, tegemoetkomen aan alle territoriale verordeningen en wetten, 
straffen, en boetes. De klant zal ICTS vrijwaren van alle lasten, belastingen, retributies of 
heffingen ongeacht welke aard. De klant zal ICTS vrijwaren en schadeloos stellen van 
alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortkomen uit het gebruik 
van het goed. De klant zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling aan ICTS, 
de terugbetaling van alle boetes of kosten, van welke aard ook verschuldigd zijn, 
ongeacht de reden, indien ICTS ertoe verplicht zou worden deze te betalen, inclusief de 
aangerekende administratiekosten ten bedrage van 5 euro.  
7.5..De klant zal het goed steeds in degelijk onderhouden en bedrijfsklare toestand 
houden, volgens de voorschriften van ICTS.  
7.6..Het is de klant verboden publiciteit te voeren op het goed, en/of enige wijziging aan 
te brengen aan het goed, onderdelen of toebehoren met inbegrip van de kentekens, 
tenzij schriftelijke toestemming van ICTS.  
7.7..De klant zal in geval vervanging van onderdelen of toebehoren noodzakelijk is, 
slechts vervangende onderdelen of toebehoren aanbrengen van hetzelfde A-merk en 

type als het te vervangen element, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming 
van ICTS. Alle vervangen en geïncorporeerde stukken worden van rechtswege en zonder 
enige vergoeding eigendom van ICTS. Deze stukken mogen in geen geval de waarde 
van het goed of gebruik ervan overeenkomstig zijn bestemming belemmeren, in welk 
geval ICTS gerechtigd is het goed uitsluitend op kosten van de klant in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen.  
7.8..De klant verbindt zich er toe de meest uitgebreide voorzorgen te nemen om te 
vermijden dat het goed wordt beschadigd, geaccidenteerd en/of gestolen. De klant zal 
niet toestaan dat enig onrechtmatig gebruik van het goed wordt gemaakt. Het is de klant 
verboden zijn rechten en/of verbintenissen in hoofde van de huurovereenkomst aan een 
derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van ICTS. Het goed mag niet 
worden verkocht, onderverhuurd, noch kosteloos of tegen betaling (anders dan voor 
onderhoud en herstelling) aan derden ter beschikking worden gesteld.  
7.9..Gedurende de huurtermijn zal de klant aantekeningen bijhouden in zijn hoofdkantoor 
dewelke de locatie van het goed aanduiden, evenals onderhoud en herstellingen aan het 
goed die bij uitzondering door de klant zijn gepresteerd. De klant wordt steeds 
verondersteld in het bezit te zijn van het goed vanaf het moment dat het goed werd 
aanvaard door de klant tot het moment van inlevering.  
7.10..ICTS zal ten allen tijde gerechtigd zijn het goed te bezichtigen, waar het zich ook 
bevindt, en alle documenten die betrekking hebben op het goed in te zien. De klant 
verbindt er zich onherroepelijk toe ICTS en/of door ICTS aangewezen personen toegang 
te verstrekken tot de plaatsen waar het goed is geplaatst, in het bijzonder in de gevallen 
waarin ICTS op grond van deze algemene voorwaarden gerechtigd is het goed terug te 
halen.  
7.11..ICTS heeft het recht alle inlichtingen te eisen en een onderzoek in te stellen in 
verband met de toestand van de onderneming. Hiertoe stelt de klant, op eerste verzoek, 
zijn jaarrekeningen, inhoudend balans, resultaatrekening en toelichting, en alle 
tussentijdse cijfers met betrekking tot zijn vennootschap, ter beschikking van ICTS. 
7.12..De klant zal ICTS schriftelijk in kennis stellen bij wijziging van naam en/of 
maatschappelijke zetel. 
7.13..De klant kan zich niet beroepen op overmacht of diefstal om zich te onttrekken aan 
zijn verplichtingen.  

Artikel 8. Beslaglegging 
8.1..Het goed is de uitsluitend eigendom van ICTS. De klant vrijwaart het goed en/of 
terbeschikkinggestelde documenten van alle bezwaringen, verpandingen, retentierecht of 
gelijkaardig recht. De klant moet ICTS onmiddellijk per aangetekend schrijven op de 
hoogte brengen ingeval, een derde geheel of gedeeltelijk beslag zou leggen op het goed 
of aangaande bezwarende maatregelen zou nemen. In dat geval moet de klant de derde-
beslaglegger betekenen dat het goed ICTS toebehoort, en de rechten van ICTS 
verdedigen.  
8.2..De klant verplicht zich, uiterlijk op datum van aflevering van het gehuurde goed, elke 
belanghebbende per aangetekend schrijven in kennis te stellen van het feit dat het goed 
is gehuurd. Indien klant geen eigenaar is van het onroerend goed waar het goed wordt 
ondergebracht, al dan niet tijdelijk, of indien hij ophoudt eigenaar te zijn, tijdens de duur 
van de huurovereenkomst, dan zal de klant aan de eigenaar van het onroerend goed 
onmiddellijk betekenen dat het goed niet tot zijn eigendom behoort zodat het geen 
voorwerp kan zijn van het voorrecht van de verhuurder van het onroerend goed. De klant 
zal onverwijld een kopie van de aangetekende brief verstuurd aan de eigenaar van het 
onroerend goed toezenden aan ICTS. Eventuele hypothecaire schuldeisers moeten op 
dezelfde wijze gewaarschuwd worden. Dezelfde betekening zal dienen gedaan te worden 
aan de titularis van het pand op de ondernemingsgoederen of van gebeurlijke andere 
verpandingen van de algeheelheid van de activa van de klant.  
8.3..In geval een derde ten opzichte van het gehuurde goed rechten wil doen gelden of 
het goed geheel of gedeeltelijk een bewarend of uitvoerend beslag zou doen leggen, zal 
de klant onmiddellijk ICTS verwittigen per aangetekend schrijven. In dit geval is de klant 
verplicht aan de in beslagnemende derde te betekenen dat het in beslag genomen goed 
eigendom is van ICTS. De klant zal ICTS op dezelfde wijze op de hoogte stellen indien 
het goed wordt gestolen of om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk wordt opgeëist 
of indien een burgerlijke of strafrechtelijke vordering zou worden ingesteld met betrekking 
tot het goed. ICTS zal ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig 
geoordeelde maatregelen ook ten name van de klant kunnen treffen. Daartoe zal de klant 
de documenten voorleggen en toelichting verschaffen, die ICTS noodzakelijk zal achten. 
De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van de klant. Tevens zal de klant in 
genoemde gevallen niet het recht hebben zijn betaling van enige vergoeding onder de 
huurovereenkomst aan ICTS op te schorten, te staken of ontbinding van de 
huurovereenkomst te vorderen of enige schadevergoeding van ICTS te vragen. Indien de 
klant toch verplicht zou worden tot ondertekening van dergelijke overeenkomst, verbindt 
de klant zich, op straffe van schadevergoeding, dergelijke overeenkomst voorafgaandelijk 
ter inzage voor te leggen aan ICTS, minstens in dergelijke overeenkomst uitdrukkelijk te 
laten opnemen dat het goed en/of de terbeschikkinggestelde documenten niet tot de 
eigendom van de klant behoren, wel eigendom zijn van ICTS, en onverwijld en 
voorafgaand aan ICTS een bankwaarborg van een erkende bankinstelling ten bedrage 
van de aankoopwaarde van het goed/goederen die het voorwerp uitmaken van dergelijke 
overeenkomst vermeerderd met 35% ter dekking van kosten van verdediging en/of 
andere, te verstrekken ten voordele van ICTS als zekerheid indien de derde zijn 
retentierecht en/of gelijkaardig recht uitoefent op de door ICTS verhuurde goederen en/of 
terbeschikkinggestelde documenten. Het enig feit van uitoefenen van het retentierecht 
en/of gelijkaardig recht door een derde zal ICTS machtigen tot het onmiddellijk te gelde 
maken van de bankwaarborg en dit op eerste verzoek van ICTS aan de verstrekker van 
de bankwaarborg. ICTS behoudt ten allen tijde het recht de geleden schade bij 
overschrijding van de waarde van de bankwaarborg te vorderen van de klant. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud – Retentierecht 
9.1..Alle voertuigen, materialen, benodigdheden en uitgevoerde werken blijven eigendom 
van ICTS tot aan de integrale betaling van alle facturen. Dit geldt ook indien werken, 
leveringen, goederen of materialen van ICTS slechts een onderdeel uitmaken van een 
groter geheel waarvan de eigendom of gedeelten ervan niet aan ICTS toebehoren.  
9.2..ICTS houdt zich het recht voor om de leveringen van goederen en/of diensten op te 
schorten zolang vervallen verschuldigde bedragen van de klant, welke oorzaak ook, 
onbetaald zijn gebleven.  
9.3..De vergoedingen voor onderhoud- en herstellingswerken zijn onmiddellijk opeisbaar 
en contant betaalbaar na uitvoering. ICTS heeft een retentierecht op de goederen en/of 
documenten die aan haar zijn toevertrouwd in het kader van de levering van haar 
diensten. De klant die herhaaldelijk handelt met ICTS erkent dat dit gebeurt in het kader 
van een doorlopende en ondeelbare overeenkomst tussen de klant en ICTS, ingevolge 
waarvan het retentierecht conventioneel uitgebreid wordt tot het geheel van goederen 
en/of documenten in bezit van ICTS op moment van het uitoefenen van het retentierecht. 
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Artikel 10. Verzekering 
10.1..De klant is, gedurende de volledige termijn van de huurovereenkomst tot inlevering 
van het goed, alleen verantwoordelijk voor elke schade, verlies, diefstal, en gedeeltelijk of 
volledig tenietgaan van het goed, welke oorzaak ook, zelfs in gevallen van toeval of 
overmacht. De klant verbindt er zich toe op zijn kosten het goed te verzekeren, en 
verzekerd te houden, tenzij anders overeengekomen in de huurovereenkomst, bij een 
door de FSMA erkende verzekeringsmaatschappij, tegen burgerlijke aansprakelijkheid 
voor alle schade veroorzaakt door het goed of het gebruik ervan aan goederen of 
personen, en tegen alle risico’s, materiële schade, brand, verlies of diefstal, voor de 
volledige dekking (full casco) van het goed tot het bedrag van de nieuwwaarde van het 
goed, vanaf het ogenblik waarop het goed bij de aanvang van de huurtermijn het ICTS-
depot verlaat tot het ogenblik waarop het goed terug is ingeleverd in zijn oorspronkelijk 
staat waarin het goed zich bevond bij aanvang van de huur, met uitzondering van 
normale slijtage van de remmen, banden, onderstel & overige draaiende delen. Alle 
kosten betreffende de verzekering zijn ten laste van de klant en worden rechtstreeks door 
hem voldaan. 
10.2..De klant verbindt zich alle in de verzekeringsovereenkomsten gestelde 
voorwaarden stipt na te komen, nalatigheid in dit opzicht maakt hem aansprakelijk ten 
aanzien van ICTS. De klant zal niet toelaten dat het goed zich begeeft voorbij de 
landsgrenzen zoals bepaald in de verzekeringspolis. 
10.3..In de polis dient te worden vermeld dat ICTS de verhuurder van het goed is en dus 
optreedt als begunstigde van de polis. Alle uit deze afgesloten verzekering te betalen 
vergoedingen komen ICTS toe. Vrijstellingen, franchises, uitsluitingen en niet verzekerde 
gevaren zijn ten laste van de klant. 
10.4..De klant verbindt er zich toe een geldig verzekeringsattest van de onderschreven 
polissen voor te leggen aan ICTS bij aanvang van de huurtermijn. De klant zal ICTS 
onverwijld op diens eerste verzoek aantonen aan zijn premieverplichtingen te hebben 
voldaan door voorlegging van premiekwitanties of andere bescheiden, en de 
verzekeringspolissen ter inzage geven. Als de klant niet binnen de 14 dagen na dit 
verzoek bewijst de nodige verzekeringspolissen te hebben afgesloten, zal ICTS, als 
eigenaar van het goed, het recht hebben deze risico’s ten laste te nemen voor de 
resterende termijn van de huurovereenkomst, op voorwaarde de klant schriftelijk in 
kennis te stellen met ingangsdatum, in welk geval de klant verplicht is de 
verzekeringspremies van de door ICTS afgesloten verzekering aan ICTS te betalen. De 
klant blijft evenwel steeds volledig verantwoordelijk wat betreft de burgerlijke 
aansprakelijkheid betreffende het goed evenals de verzekering ervan.  
10.5..De klant zal ICTS onmiddellijk verwittigen van elk ongeval, beschadiging, 
gebrekkige werking, verlies, diefstal, bewarend of uitvoerend beslag, betreffende het 
goed per aangetekend schrijven in een aangifte waarin de klant vermeldt: tijdstip, plaats 
en aard van het ongeval of verlies alsook de omvang van de schade. De klant deelt 
eveneens mee de namen en adressen van alle betrokken partijen. De klant zorgt ook 
voor een kopie van elk politierapport, schaderapport, verzekeringspolis en verklaring dat 
ICTS als begunstigde van de verzekering is aangewezen. Indien de verzekering is 
afgesloten door ICTS volstaat een kopie van elk politierapport en schaderapport. De klant 
verbindt zich er toe aan iedere belanghebbende de identiteit van ICTS mee te delen als 
verhuurder van het goed.  
10.6..In geval het goed geheel verloren is gegaan, als zodanig moet worden aangemerkt, 
of is gestolen, in beslag genomen of geconfisqueerd, zal de klant de huur doorbetalen 
totdat de vervangingswaarde van het goed aan ICTS is vergoed dan wel totdat van de 
verzekeraar de positieve schriftelijke toezegging door ICTS is ontvangen dat deze de 
vervangingswaarde van het goed zal uitkeren. Mocht het goed alsnog worden 
teruggevonden, dan wel worden vrijgegeven, zal de klant de huur doorbetalen totdat het 
goed bij ICTS is ingeleverd met inachtneming dat indien het goed bij inlevering 
incompleet of beschadigd is en onderdelen, en/of bijbehorende accessoires en 
documenten, ontbreken, eindigt de huur eerst zodra het goed is hersteld en/of het 
ontbrekende is aangevuld, vernieuwd of vervangen. De huur blijft verschuldigd tot deze 
werkzaamheden zijn voltooid.  
10.7..De klant stelt ICTS volledig schadeloos voor alle schade die ICTS mocht lijden 
wegens geheel of gedeeltelijk verlies van of schade aan het goed ongeacht de oorzaak 
waardoor die schade of dit verlies mocht zijn ontstaan. In geval het goed onherstelbaar 
mocht zijn beschadigd, gestolen, verloren gegaan, of als zodanig moet worden 
aangemerkt, zal de klant ICTS vergoeden voor alle schade die niet wordt gedekt door de 
verzekering. 

Artikel 11. Territoriale beperkingen 
De klant zal het goed niet gebruiken in Irak, Koeweit, Syrië, Israël, Iran, Libanon, Bahrein, 
Oman, Jordanië, Saoedi-Arabië, Jemen, Verenigde Arabische Emiraten, en Afrika. ICTS 
behoudt zich het recht de lijst van territoriale beperkingen te wijzigen, zonder 
voorafgaande kennisgeving. 

Artikel 12. Garantie 
Uit hoofde van onze leveringen, beperkt de garantie zich tot kosteloze herstelling en/of 
vervanging van de gebrekkige zaak indien nodig, zonder dat klant zich kan beroepen op 
enige schadevergoeding. ICTS wijst elke vorm van garantie af aangaande het gebruik 
van het goed. De klant ontheft zonder enige beperking ICTS van elk verhaal uit hoofde 
van het goed. Voor fabricagefouten, constructiefouten en materiaalfouten is enkel de 
garantie toepasselijk die ICTS zelf heeft verkregen van de constructeur en/of leverancier.  

Artikel 13. Beëindiging 
13.1..Bij beëindiging van de huurovereenkomst, welke oorzaak ook, is klant gehouden, 
het goed, op zijn kosten, in goede staat van werking en onderhoud, normale slijtage van 
remmen, banden, onderstel & overige draaiende delen in aanmerking genomen, 
vergezeld van alle documenten, accessoires en uitrustingen, die bij levering aanwezig 
waren, in te leveren op het depot van aflevering tijdens de openingsuren. Elke schade 
buiten normale slijtage is voor rekening van de klant. De inlevering dient uiterlijk de 
laatste werkdag van de huurtermijn, en in geval van voortijdige beëindiging binnen de 3 
werkdagen na beëindigingsdatum, te gebeuren. Bij laattijdige inlevering is de klant een 
vergoeding verschuldigd wegens buitencontractueel gebruik ten bedrage van 3 maal de 
contractueel bepaalde huurprijs per dag per te laat ingediend goed.  
13.2..Indien de klant nalaat of weigert het goed aan ICTS terug te bezorgen, is ICTS 
gerechtigd zonder formaliteiten het goed onmiddellijk op te halen, waar het zich ook 
bevindt, op kosten van de klant, zonder dat klant gerechtigd is, enige schadevergoeding 
uit welke hoofde ook, van ICTS te vorderen.  
13.3..Indien zich bij beëindiging van de overeenkomst goederen in het goed bevinden, en 
deze niet binnen 14 dagen na daartoe strekkend verzoek van ICTS aan de klant zijn 
opgehaald, heeft ICTS het recht de goederen naar keuze, onder zich te houden, voor 
rekening van klant te bewaren, openbaar te verkopen en de opbrengst te verrekenen met 
enige schuldverplichting van klant en het restant onder zich te houden ten behoeve van 

de belanghebbenden bij die goederen. Indien de goederen van bederfelijke aard zijn, 
heeft ICTS onmiddellijk het recht deze te verkopen en de opbrengst van de verkoop te 
verrekenen met kosten van bewaring en verkoop van deze goederen, en enige 
schuldverplichting van klant. Alle kosten en risico’s van afvoer, ophaling, en reiniging zijn 
lastens de klant.  
13.4..ICTS heeft het recht zonder opzeggingstermijn, ingebrekestelling, of enige 
formaliteit en vergoeding, de huurovereenkomst lastens de klant te beëindigen door 
eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven in één van volgende gevallen:  

- Als de klant ophoudt te betalen, betalingsuitstel en -termijnen of bescherming tegen 
zijn schuldeisers wordt aangevraagd, wanneer ten zijne laste een beslag wordt 
uitgevoerd en meer algemeen wanneer de solvabiliteit of financiële situatie van de 
klant zo geëvolueerd is dat ICTS voor de goede afloop van de verrichting vreest;  

- Als verzekeringspremies niet worden betaald;  
- Als de gevraagde waarborgsom niet wordt betaald binnen de 14 dagen te rekenen 

vanaf de datum van ondertekening van de huurovereenkomst;  
- Als klant zijn beroepsactiviteit stopzet of klant een fusie aangaat of ontbonden wordt;  
- In geval van splitsing, opslorping, in vereffeningstelling of wijziging van 

aandeelhouders-structuur van de vennootschap-klant;  
- Als de klant zich in een toestand bevindt waarin zijn schulden krachtens de wet 

onmiddellijk kunnen worden opgevraagd;  
- In geval van bewarend beslag of inbeslagname van activa van de klant of van het 

goed; 
- In geval van niet naleving van enige verplichting die de klant heeft aangegaan.  

Bovendien is de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden lastens de klant op datum 
van het faillissementsvonnis bij faling van de klant. In alle bovenomschreven gevallen van 
beëindiging, mag ICTS zonder enige formaliteit het goed terugvorderen. De klant dient 
zijn medewerking te verlenen om het goed opnieuw in het bezit van ICTS te stellen, zo 
niet moet de klant de schadelijke gevolgen van zijn nalatigheid dragen; de eventuele 
kosten worden door hem gedragen (vervoeren, verzekeringen, enz...).  
13.5..Bij voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst van rechtswege, of per 
aangetekend schrijven door ICTS of de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd op 
beëindigingsdatum gelijk aan 80% van de tot op principiële einddatum van de 
overeenkomst nog te vervallen huurgelden en lasten. Bovendien zal de klant een 
wederverhuringsvergoeding ten bedrage van 3 maanden huurprijs per goed verschuldigd 
zijn, onverminderd het recht van ICTS een hogere schadevergoeding te eisen als een 
hogere schade kan worden aangetoond. 

Artikel 14. Diversen 
14.1..ICTS is gerechtigd zijn ingevolge de huurovereenkomst bestaande 
rechtsverhouding met de klant dan wel uit de huurovereenkomst voorvloeiende rechten 
dan wel het goed, al dan niet bij voorbaat, aan derden over te dragen of ten gunste van 
derden te bezwaren. Door ondertekening van de huurovereenkomst stemt de klant bij 
voorbaat met een dergelijke overdracht, respectievelijk bezwaring in en verklaart klant de 
daaruit voortvloeiende rechten van de verkrijger of begunstigde onvoorwaardelijk te 
zullen respecteren. Klant zal het goed, op eerste verzoek, aan de derde afgeven op een 
door de derde aangewezen locatie, zonder dat de klant zich daarbij op enig retentierecht 
kan beroepen, indien de derde afgifte van het goed zal vorderen op grond van niet 
nakoming van de verplichtingen van ICTS aan deze derde, en zal de huurovereenkomst 
van rechtswege worden ontbonden. Als klant het gebruik van het goed wil verderzetten, 
dient de klant op eerste verzoek van deze derde een huurovereenkomst met deze derde 
te sluiten voor de resterende looptijd onder gelijkluidende condities als betreffende 
huurovereenkomst.  
14.2..De Klant accepteert onvoorwaardelijk dat een gescand exemplaar van de 
huurovereenkomst door ICTS bewaard wordt en dat deze dezelfde rechtskracht heeft als 
het origineel.  
14.3..Voor elke contractuele wijziging die tijdens de termijn van de huurovereenkomst 
door de klant wordt gevraagd, zullen administratiekosten worden aangerekend ten 
bedrage van 30 euro.  
14.4..Alle huidige of toekomstige rechten, lasten, kosten, honoraria, belastingen, boeten 
en heffingen evenals de er aan gerelateerde interesten en al hun bijhorigheden, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks uit de huurovereenkomst en de uitvoering ervan 
voortvloeien, met inbegrip van die welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
hebben op het goed evenals alle juridische of andere kosten die kunnen ontstaan 
ingevolge betwistingen in verband hiermee, eventueel ook met derden, zijn voor rekening 
van de klant en moeten door hem worden betaald.  
14.5..ICTS gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en houdt zich 
hierbij aan alle toepasselijke internationale en nationale regelgeving. Indien de klant 
persoonsgegevens heeft verstrekt aan ICTS, dan dient de klant de persoon op wie deze 
gegevens betrekking hebben hierover te informeren. De klant dient deze persoon te 
informeren over de wijze waarop ICTS omgaat met verwerking van persoonsgegevens, 
beschreven in het ICTS Privacy Statement, te raadplegen via de website www.icts-
group.eu. 
14.6..Eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één der bepalingen van deze 
voorwaarden en/of de huurovereenkomst brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van 
de overige bepalingen niet in gedrang. In dit geval zullen de partijen de nietige of 
onafdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die hen 
toelaat, voor zover mogelijk, een gelijkaardig resultaat te bereiken.  

Artikel 15. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank 
Alle relaties tussen ICTS en haar klanten worden beheerst door het Belgisch Recht. Elk 
geschil zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke 
zetel van ICTS. 
 


