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Artikel I. Totstandkoming van het leasecontract 

 

De onderhavige algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ieder leasecontract. 

 

MHC MOBILITY stelt op basis van de door de klant (de lessee) aangereikte (auto) offerte en op 

basis van de door de klant zo juist mogelijk ingeschatte kilometers op jaarbasis en looptijd een 

vrijblijvende offerte op. 

 

Zelfs indien de offerte tijdig is goedgekeurd door de klant, komt het Leasecontract slechts 

definitief tot stand na een gunstige beslissing van MHC MOBILITY. Elk aanbod of elke offerte 

wordt overgemaakt onder opschortende voorwaarde van: 

 

- gunstige solvabiliteitsratio en/of; 
 

- positieve kredietbeslissing en/of; 

 
- de klant moet de opgelegde zekerheden binnen de geldigheidstermijn van de offerte 

vestigen. 

 

De klant erkent dat de auto specifiek op zijn aanwijzen werd aangekocht of geleased door MHC 

MOBILITY en dat de klant aansprakelijk is voor alle gevolgen van zijn vrije keuze van de auto. 
 

 

Artikel II. Aanvang en duur van de lease 

 

Het leasecontract vangt aan op het moment van ondertekening van de bestuurder van het 

leveringsattest van de auto. Indien deze datum zou ontbreken en of indien er geschillen zouden 

zijn met betrekking tot de aanvangsdatum van het contract, dan geldt de datum van 

inschrijving op het inschrijvingsbewijs als aanvangsdatum van het leasecontract. 

 

Het leasecontract wordt afgesloten voor een welbepaald aantal maanden en een 

maximumaantal kilometers. Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging van MHC 

MOBILITY, eindigt de lease van rechtswege op de vastgelegde einddatum van de lease, zijnde 

de begindatum van de lease vermeerderd met de duur van het contract, zelfs wanneer op dat 

moment het maximumaantal kilometers niet werd bereikt. MHC MOBILITY kan het 

leasecontract vroegtijdig opzeggen bij het bereiken van de maximale kilometerstand die in de 

Bijzondere voorwaarden werd overeengekomen, zelfs wanneer de vastgelegde einddatum van 

het leasecontract nog niet werd bereikt, mits het een opzegtermijn van 30 dagen in acht neemt. 

In dat geval is de klant de vergoedingen verschuldigd zoals bepaald in de artikelen “Verbreking 
van het contract” en “Teruggave van de auto” hierna. Het maximumaantal kilometers, de 

begindatum en de looptijd van de lease worden voor elke auto vermeld in de bestelbon, offerte 

of het aanbod. 
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Artikel III. Levering van de auto 

 

De klant neemt de auto bij de leverancier in ontvangst in naam en voor rekening van MHC MOBILITY. Bij 

de inontvangstneming van de auto tekent de klant het leveringsattest, dat onvoorwaardelijk vaststelt dat 

de auto overeenstemt met de bestelling, offerte of het aanbod en in perfecte staat is. Dit document 

bevestigt dat de levering conform is en betekent bijgevolg de onvoorwaardelijke aanvaarding in hoofde 

van de klant. Mocht de klant de auto in ontvangst nemen zonder het leveringsattest te ondertekenen, dan 

wordt verondersteld dat de levering aanvaard is en zonder voorbehoud heeft plaatsgevonden. 

 

Zodra de klant het leveringsattest ondertekent, is hij verantwoordelijk voor de gedeeltelijke 

niet-levering, de niet-conforme levering en/of het buiten gebruik zijn van de auto. Voormelde 

situaties rechtvaardigen geen uitstel, noch opschorting van betaling van de leasevergoeding 

door de klant. 
 

 

 

De klant is verantwoordelijk voor de auto en alle documenten die hem worden toevertrouwd, 

zoals o.m. het inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, onderhoudsboekje, het groene 

verzekeringsbewijs, het belastingvignet, de vervoervergunning, enz. Als die documenten 

zouden verdwijnen, dan verbindt de klant zich ertoe dat onmiddellijk te melden aan MHC 

MOBILITY en zelf de door MHC MOBILITY gevraagde maatregelen te nemen voor het verkrijgen 

van duplicaten. De uit het verlies van die documenten voortvloeiende schade, kosten en 

eventuele waardevermindering van de auto vallen ten laste van de klant. 

 

Als de auto niet op de voorziene datum wordt geleverd, dan wordt de aanvang van het 

leasecontract uitgesteld tot op de datum van de effectieve levering, zonder dat de klant voor 

dat uitstel enig verhaal kan uitoefenen op MHC MOBILITY. 

 

Vanaf de datum van levering draagt de klant het exclusieve risico met betrekking tot het bezit, 

het gebruik en de bewaring van de auto. 

 

Als de klant de bestelling annuleert tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van 

levering van de auto, of als de klant weigert de bestelde auto binnen een termijn van 14 dagen 

na levering in ontvangst te nemen, heeft MHC MOBILITY van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling het recht om het leasecontract in het nadeel van de klant te ontbinden en alle 

kosten verbonden aan de annulering van de bestelling aan te rekenen aan de klant, met een 

forfaitaire minimum(schade)vergoeding wegens winstderving die 20% bedraagt van de 

cataloguswaarde van de auto. Een hogere schadevergoeding kan worden gevorderd indien 

daartoe reden bestaat en mits de schade wordt bewezen. De door MHC MOBILITY eventueel al 

betaalde belastingen, heffingen en administratieve kosten, dienen in elk geval bovenop de 

forfaitaire schadevergoeding altijd door de klant te worden vergoed. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

MHC Mobility België 
Bijenstraat 4 
9051 Sint Denijs Westrem 
www.mhcmobility.be 
BTW: BE0745.819.241 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Artikel IV. Gebruik van de auto 

 

De klant zal als een goede huisvader voor de auto zorg dragen conform de aard en de 

bestemming daarvan. 

 

De auto moet worden ingeschreven in België. 

 

Het is de klant verboden om technische wijzigingen in de auto aan te brengen zonder de 

voorafgaande, schriftelijke toestemming van MHC MOBILITY; dat geldt eveneens voor het 

aanbrengen van accessoires, andere dan in het leasecontract opgesomd, en voor het 

aanbrengen van reclame op welke wijze dan ook; indien MHC MOBILITY akkoord gaat, worden 

alle accessoires van rechtswege en zonder vergoeding eigendom van MHC MOBILITY. 

 

De klant moet onmiddellijk alle boetes betreffende de auto, opgelegd door zowel nationale als 

vreemde autoriteiten, betalen. De klant vrijwaart MHC MOBILITY voor overtredingen en 

misdrijven met de auto. MHC MOBILITY mag alle boetes en retributies naar de klant opsturen 

per post of per e-mail. 
 

Op verzoek van de klant kunnen deze boetes rechtstreeks worden verzonden naar de bestuurder van de 

auto. Indien met de auto een overtreding, dan wel een misdrijf is begaan, verplicht de klant zich binnen de 

48 uur de volledige naam en het adres van de bestuurder bekend te geven aan MHC MOBILITY en de 

politie. De klant zal hiervoor op eerste verzoek alle nuttige gegevens overmaken aan MHC MOBILITY en 

verzekert MHC MOBILITY ervan dat zij hiervoor de uitdrukkelijke en vrije toestemming hebben ontvangen 

van de bestuurder. Dit houdt tevens in dat MHC MOBILITY deze persoonsgegevens mag doorgeven aan 

de bevoegde overheidsdiensten en instanties voor de opsporing, strafrechtelijke vervolging en 

strafuitvoering van misdrijven, alsook om de opdrachten van de politie voor het wegverkeer en de 

verkeersveiligheid te vergemakkelijken, voor de inning van de parkeerbelastingen, retributies of –
vergoedingen, en andere administratieve opdrachten van de politiediensten te vereenvoudigen. 

 

Ingeval van herhaaldelijke overtredingen van bepalingen van de Wegcode of andere 

strafrechtelijke bepalingen door de klant of de bestuurder, houdt MHC MOBILITY zich het recht 

voor om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen. De klant is alsdan een 

minimum(schade)vergoeding verschuldigd begroot op 30 % van de leasevergoeding voor het 

resterende gedeelte van het contract. 

 

 

De klant heeft kennis van het feit dat de auto in beslag kan worden genomen door de politie bij 

constatering van een ernstige overtreding. Indien hiervan sprake zou zijn, is de klant alle kosten 

hieraan verbonden aan MHC MOBILITY verschuldigd. Ingeval van verbeurdverklaring van de 

auto door de rechter, is de klant gehouden MHC MOBILITY volledig schadeloos te stellen. 
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Het is de klant verboden om de auto te gebruiken of te laten gebruiken: 

 

voor bezoldigd personen- of goederenvervoer of voor het geven van rijlessen aan niet-

inwonende gezinsleden; 
 

voor autowedstrijden; 
 

door ongeacht welke persoon onder invloed van drank of verdovende middelen 

(inclusief verdovende geneesmiddelen);  

voor onwettige doeleinden; 
 

voor een gebruik dat afwijkt van het normale gebruik volgens de bestemming van de 

auto; 
 

voor doeleinden die in strijd zijn met de voorwaarden van de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen; 
 

buiten het dekkingsgebied van de verzekering. De wagen mag alleen gebruikt worden in 

Nederland, Andorra, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, 

Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, 
 

Polen, San Marino, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Vaticaan stad, UK, Zweden & 

Zwitserland. 
 

De klant verplicht zich de auto uitsluitend te doen besturen door personen die in het bezit zijn 

van een geldig rijbewijs. 

 

De klant verbindt er zich toe elk schadegeval onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan MHC 

MOBILITY. 

 

MHC MOBILITY is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door gebreken aan de auto of 

slecht uitgevoerde onderhoudsbeurten of herstellingen, noch is zij aansprakelijk voor lichamelijk 

of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de auto. Deze schade is desgevallend 

wel verhaalbaar bij de leverancier of de constructeur van de auto, aangezien MHC MOBILITY de 

verhaalrechten aan de klant overdraagt zolang de leasing loopt. 

 

MHC MOBILITY heeft op elk ogenblik het recht om na te gaan of de klant de auto correct 

gebruikt. Dat houdt in dat MHC MOBILITY op elk ogenblik toegang moet krijgen om de auto te 

inspecteren, ongeacht waar de auto zich bevindt en zonder voorafgaande verwittiging. De klant 

verklaart op voorhand hiermee uitdrukkelijk in te stemmen en verleent hieraan zijn volledige 

medewerking. 

 

Indien de kilometerteller op enig ogenblik defect is geraakt en het voor de klant aantoonbaar 

onmogelijk is geweest het voertuig voor onmiddellijk herstel aan te bieden, zal tussen partijen 

op basis van door de klant aannemelijk te maken gegevens in redelijkheid en billijkheid een 

vaststelling plaatsvinden van het aantal kilometers dat door het defect niet is geregistreerd. 

Indien er geen overeenstemming kan plaatsvinden, aanvaarden beide partijen de vaststelling 

door een onafhankelijk deskundige, in onderling overleg of, bij gebreke aan overeenstemming, 

door de rechtbank aan te wijzen. 
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MHC MOBILITY kan op elk ogenblik de actuele kilometerstand opvragen. De klant verbindt er 

zich toe om het aantal kilometers op de kilometerteller als correct te erkennen, de 

kilometerstand noch de teller te wijzigen of te manipuleren, defecten aan de kilometerteller 

onmiddellijk te melden aan MHC MOBILITY en defecten desgevallend binnen de 24 uur te laten 

herstellen. Het aantal kilometers dat werd gereden zal bepaald worden aan de hand van de 

laatst gekende kilometerstand. 

 

Artikel V. Leaseprijs 

 

De in de bestelling, offerte of het aanbod overeengekomen leaseprijs is gebaseerd op het 

prijspeil op datum van bestelling, offerte of aanbod. De leaseprijs wordt aangepast 

overeenkomstig de wijzigingen die zich voordoen bij de volgende kostencomponenten na de 

offertedatum: catalogusprijs auto, optieprijzen, korting, intrestvoet, verkeersbelasting, belasting 

op de inverkeerstelling, andere heffingen, verzekeringen, brandstofprijs, accijnzen en andere 

wettelijke verplichtingen. 

 

De maandelijkse leaseprijs is berekend aan de hand van het door de klant opgegeven geschatte 

aantal te rijden kilometers per jaar. Wanneer het aantal werkelijk gereden kilometers met meer 

dan 10 % afwijkt van het vooraf door de klant geschatte kilometeraantal, heeft MHC MOBILITY 

het recht de leaseprijs en/of de looptijd met terugwerkende kracht aan te passen aan de 

werkelijke omstandigheden. Deze nieuwe contractvoorwaarden worden bijgevolg vermoed 

dezelfde voorwaarden te zijn als bij de sluiting van het leasecontract en deze voorwaarden 

waren bijgevolg reeds van tel bij de reeds verstreken contractperiode. 

 

Bij het beëindigen van het leasecontract zal het aantal werkelijk afgelegde kilometers dat 

afwijkt van het overeengekomen aantal kilometers, worden verrekend zoals bepaald in de 

offerte, bestelbon of het aanbod. 

 

Tijdens de leaseperiode heeft MHC MOBILITY, onder de hierna te melden voorwaarden, het 

recht de leaseprijs te herzien ten aanzien van de navolgende elementen; 

 

• verzekeringspremies: een door de verzekeraar gewijzigde premie wordt per 

ingangsdatum van die wijziging in de leaseprijs doorberekend; 
 

• belastingen, heffingen: in het geval belastingen, heffingen, accijnzen e.d.m. 
 

• worden gewijzigd, zal deze wijziging per ingangsdatum daarvan in de leaseprijs 

worden doorberekend; 
 

• indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden 

toegekend, komen deze toe aan de eigenaar van de auto; na ontvangst van de subsidie, 

korting en/of premie door MHC MOBILITY, zullen de leasetarieven worden aangepast;  

• bij wijzigingen van de kostencomponent inzake onderhoud en herstellingen; 
 

• bij wijzigingen van de specificaties van de auto op verzoek van de klant, dan wel als 

gevolg van wettelijke voorwaarden; 
 

• in geval van wijziging van het verzekerde risico. 
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Aan de doorvoering van een prijswijziging kan de klant niet het recht ontlenen om het contract 

tussentijds te beëindigen of te ontbinden. 

 

Indien er contractueel een waarborgsom is overeengekomen, geldt deze waarborgsom voor de gehele 

duur van het leasecontract en kan de klant aanspraak maken op terugbetaling ervan, zulk nadat alle 

vorderingen uit hoofde van het leasecontract volledig aan MHC MOBILITY zijn voldaan. De borgsom dient 

voor de bestelling van de auto te zijn ontvangen. De borgsom heeft geen invloed op de berekening van de 

leasevergoeding. 

 

Artikel VI. Onderhoud en herstellingen 

 

MHC MOBILITY verbindt zich ertoe alle auto’s te laten onderhouden en de nodige herstellingen 
te laten uitvoeren, noodzakelijk voor de goede werking van de auto’s. De klant zal ervoor zorg 

dragen dat de auto regelmatig overeenkomstig het onderhoudsschema en volgens de 

richtlijnen van de fabrikant wordt onderhouden. De kosten van onderhoud, herstellingen, 

vervangen van onderdelen en banden die aan het normale gebruik van de auto verbonden zijn, 

toebehoren en accessoires, evenals van smeermiddelen, koelvloeistof en het tussentijds 

bijvullen van olie vallen, als de component ‘onderhoud’ in het leasecontract is opgenomen, ten 

laste van MHC MOBILITY, tenzij anders overeengekomen. 
 

 

 

Volgende kosten zullen in geen geval gedragen worden door MHC MOBILITY (niet-

limitatief): 
 

 

- de kosten voor herstellingen ten gevolge van: 

 

een gebrek aan onderhoud omdat de normen van de constructeur, van het 

onderhoudsboekje en/of van de aanwijzingen van MHC MOBILITY niet zijn nageleefd; * 

een ongeval; 
 

accessoires niet inbegrepen in het leasecontract; 
 

nalatigheid, fout of onvoorzichtigheid door de klant; 
 

gebruik van brandstof of additieven die niet zijn voorgeschreven of toegelaten door de 

constructeur of importeur. 

 

- de kosten, herstellingen of onderhoud omwille van technische veranderingen aan de auto; 

 

- de kosten voor: 

 

corrigeren van kleine bemerkingen als het gevolg van normale slijtage;  
herstel van de schade veroorzaakt door goederen die werden vervoerd in de wagen. 

 

- alle overige kosten voor het gebruik van de auto, zoals brandstofkosten, kosten voor stalling 

en wasbeurtkosten. 
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Alle reparaties en onderhoud, alsmede bandenvervangingen dienen in een door MHC MOBILITY 

aangewezen bedrijf te worden uitgevoerd (hierna genoemd: “dealer”). Daarbij wordt, indien mogelijk, 

rekening gehouden met de woon- of verblijfplaats van de klant. 

 

Voor reparatiewerkzaamheden dient te allen tijde voorafgaand schriftelijk of per email 

toestemming van MHC MOBILITY te zijn verkregen. 

 

De klant is verplicht in geval van schade veroorzaakt met de auto MHC MOBILITY binnen de 48 

uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk alle stukken hieromtrent voor te leggen. 

 

Indien er zich meerdere niet-verhaalbare schadegevallen voordoen binnen een periode van 12 

maanden, is MHC MOBILITY gerechtigd om het contract en de verzekeringspremies aan te 

passen, dan wel het contract vroegtijdig te beëindigen. MHC MOBILITY is alsdan gerechtigd op 

een schadevergoeding van minstens 30 % van de nog resterende termijn van het contract 

omdat de klant aansprakelijk wordt geacht voor deze vroegtijdige beëindiging. 
 

 

 

Indien de klant in het buitenland kosten moet maken voor onderhoud en/of herstellingen, dan 

dient vooraf toestemming te worden gegeven hiervoor door MHC MOBILITY. Er kan verlangd 

worden dat de klant de kostprijs voorfinanciert. De terugbetaling van de kosten is afhankelijk 

van het leasecontract enop voorwaarde dat de factuur op naam van MHC MOBILITY is 

uitgegeven. In het geval buitenlandse herstellingen en onderhoud vaak zouden voorkomen, 

heeft MHC MOBILITY het recht om de onderhoudsprijs van het leasecontract aan te passen. 

 

In het geval de herstellings- of onderhoudskosten buiten proportie zouden blijken, behoudt MHC 

MOBILITY het recht om het leasecontract onmiddellijk te beëindigen. 

 

MHC MOBILITY is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een dealer zijn werkzaamheden 

verricht, noch voor enige daaruit voor de klant voortvloeiende schade. 

 

Indien de klant de auto, na melding klaar voor ophaling na werkzaamheden door dealer en/of 

MHC MOBILITY, niet binnen 48 uur afhaalt, is MHC MOBILITY gerechtigd eventuele 

stallingkosten bij de klant in rekening te brengen. 

 

Wanneer de auto of een van zijn onderdelen technische schade heeft geleden door abnormaal 

gebruik of een abnormale oorzaak, laat MHC MOBILITY de oorzaak van het defect of de schade 

door zijn technische diensten vastleggen in een expertiseverslag, dat wordt doorgestuurd naar 

de klant. In dat verslag wordt de schade ook begroot. Als de bestuurder verantwoordelijk wordt 

gesteld, bijvoorbeeld door het rijden zonder olie, licht MHC MOBILITY de klant daarover 

schriftelijk in. 
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Bij gebrek aan gemotiveerde betwisting op technisch vlak binnen 14 werkdagen, wordt de 

klant geacht voormeld verslag te hebben aanvaard, zowel wat de besluiten over de oorzaak van 

de schade als de begroting ervan betreft. Als de klant tijdig en geldig protest heeft 

aangetekend, stellen partijen samen een expert aan, en bij gebreke aan akkoord de rechtbank, 

met als opdracht de oorzaak van voormelde schade aan de auto te bepalen en die schade te 

begroten. 

 

Elke partij zal haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek en binnen de gestelde 

termijnen reageren, zodat de schade voor beide partijen niet vergroot, bijvoorbeeld door de 

langdurige onbruikbaarheid van het voertuig. 

 

Artikel VII. Verzekeringen 

 

Voor elke auto verplicht MHC MOBILITY de klant om een verzekering Burgerlijke 

Aansprakelijkheid en een omnium af te sluiten. Naast deze verplichte BA-verzekering en 

omnium, kan de klant vrij kiezen om een verzekering rechtsbijstand en een verzekering 

lichamelijke ongevallen van bestuurder/inzittenden af te sluiten. MHC MOBILITY stelt aan de 

klant de tekst van de bij MHC MOBILITY geldende polisvoorwaarden (BA verzekering, 

Assistance, eventuele bestuurdersverzekering, rechtsbijstand en Omnium) ter beschikking. 

 

De klant kan MHC MOBILITY machtigen om in naam en voor rekening van de klant een 

verzekering af te sluiten. 

 

Naast de premie voor de verplichte BA-verzekering en omnium, kunnen ook de andere 

verzekeringspremies opgenomen worden in het leasecontract. 

 

De klant erkent de polisvoorwaarden te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen 

en ze te hebben aanvaard. Verder aanvaardt de klant dat de verzekeraar de polisvoorwaarden, 

inclusief de premies, éénzijdig kan wijzigen nadat hij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte 

heeft gebracht. De klant verklaart bovendien dat geen enkele verzekeraar hem heeft geweigerd 

of opgezegd of onder bijzonder voorwaarde heeft aanvaard. Tot slot verbindt de klant zich 

ertoe de verzekeringsvoorwaarden strikt na te leven, onder meer om te vermijden dat de polis 

wordt geschorst of vervalt. 

 

Indien de klant de verplichte BA-verzekering zelf afsluit, dient dit te gebeuren voor de duur van 

het leasecontract en voor de ingebruikname van de auto. 

 

In dit geval, zal de klant op eenvoudig verzoek van MHC MOBILITY de polis en/of bewijzen van 

de betaling van de premies voorleggen. 

 

Als de klant nalaat deze verzekering af te sluiten, heeft MHC MOBILITY het recht om in naam 

en voor rekening van de klant zelf een verzekering af te sluiten, en zal de klant MHC MOBILITY 

vrijwaren voor alle verplichtingen en gevolgen die daaruit zouden voortvloeien. 
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Artikel VIII. Brandstof 

 

Een brandstofkaart kan voorzien worden in het contract. 

 

Artikel IX. Vervangwagen en aanloopwagen 

 

Als het leasecontract in een vervangwagen voorziet, zal MHC MOBILITY voor alle herstellingen 

en/of diefstal waardoor de auto langer dan 24 uur onbruikbaar is, een vervangwagen ter 

beschikking van de klant stellen. De transportkosten voor het leveren van de vervangwagen in 

een ander land dan België zijn gratis voor zover de klant internationale pechbijstand in het 

leasecontract heeft onderschreven. 

 

Met de vervangwagen afgelegde kilometers worden verrekend zoals bepaald in het 

leasecontract. 

 

Nadat de auto is hersteld, informeert de klant MHC MOBILITY onmiddellijk dat de vervangwagen weer ter 

beschikking is. Bij niet-naleving van deze bepaling worden de extra dagen vervangwagen aangerekend 

tegen het op dat ogenblik geldende verhuurtarief. 

 

In afwachting van de levering van de leasewagen kan MHC MOBILITY een aanloopwagen ter 

beschikking stellen van de klant. 

 

Artikel X. Bijstand op de weg 

 

De klant geeft de toestemming aan MHC MOBILITY, die aanvaardt, om in zijn naam en voor zijn 

rekening bijstandsverzekeringen en pechverhelping af te sluiten. 

 

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de verzekeringsvoorwaarden en die te 

hebben aanvaard. 

 

Artikel XI. Eigendom 

 

De wagen is en blijft eigendom van de Financierder waarbij MHC Mobility een contractuele 

verbintenis heeft afgesloten voor de betreffende wagen. De klant is niet bevoegd de wagen te 

vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren met welk recht dan ook Ditzelfde geldt 

ten aanzien van demontabele bestanddelen van de wagen. 

 

Het staat de klant niet vrij om de aard, de bestemming of de inrichting van de wagen te 

veranderen. 

 

Het monteren van een trekhaak is enkel toegestaan mits toestemming van MHC MOBILITY. Bij 

beëindiging mogen alleen accessoires worden verwijderd die geen beschadiging ten gevolge 

hebben. Eventuele reparaties, onderhoudskosten, montage- en demontagekosten en 

verwijderingen, alsmede eventuele schade ten gevolge van het aanbrengen van accessoires, 

zullen voor rekening zijn van de klant. 
 



 

 
 

 

MHC Mobility België 
Bijenstraat 4 
9051 Sint Denijs Westrem 
www.mhcmobility.be 
BTW: BE0745.819.241 

 

 

12 

 



 

 
 

 

MHC Mobility België 
Bijenstraat 4 
9051 Sint Denijs Westrem 
www.mhcmobility.be 
BTW: BE0745.819.241 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

MHC MOBILITY is niet gehouden tot enige vergoeding ter zake van om welke reden dan ook 

niet verwijderde accessoires en/of in de auto achtergelaten bezittingen. 

 

De klant waarschuwt MHC MOBILITY onmiddellijk als het voertuig gestolen, beschadigd of 

opgeëist wordt, het voertuig betrokken zou zijn bij een schadegeval, een derde geheel of 

gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft voor het voertuig. 

 

Indien derden rechten willen doen gelden of maatregelen treffen ten opzichte van de auto, zal 

de klant of de bestuurder aan deze derden terstond doen blijken dat zij niet de eigenaar is van 

de auto. 

 

MHC MOBILITY heeft het recht om alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om haar 

rechten te vrijwaren. De klant machtigt MHC MOBILITY hierbij deze maatregelen in zijn naam 

te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van de klant. 
 

 

Artikel XII. Teruggave van de wagen 

 

Aan het einde van de lease, of bij de verbreking van het leasecontract, dient de klant samen met 

de auto ook de sleutels en alle documenten en accessoires die in de auto aanwezig waren bij de 

levering, op zijn kosten terug te geven op de plaats vastgesteld door MHC MOBILITY. 
 

Levert hij die documenten en/of accessoires bij de teruggave van de auto niet in, dan is de klant 

aansprakelijk voor alle schade en kosten gedragen door MHC MOBILITY als gevolg van het 

verlies van de documenten en/of accessoires. 

 

Ingeval van inlevering op een andere plaats, is de klant aansprakelijk voor de auto tot op het 

ogenblik dat deze de plaats vastgesteld door MHC MOBILITY heeft bereikt. 

 

Ingeval aan het einde van de lease of op ieder ander ogenblik waarop MHC MOBILITY zich 

genoodzaakt ziet de auto terug te eisen, de auto niet wordt teruggegeven binnen een periode 

van 5 dagen, is MHC MOBILITY of zijn mandataris gerechtigd de auto, zonder enige formaliteit 

en onverminderd zijn andere rechten, terug te nemen, waar de auto zich ook mag bevinden. De 

kosten daarvan zijn voor rekening van de klant. Bovendien is de klant een schadeloosstelling 

voor het gebruik van de auto verschuldigd voor die periode, gelijk aan het bedrag van de 

maandelijkse leaseprijs, waarbij elke begonnen periode in haar totaliteit verschuldigd is. Tot de 

datum waarop de auto door MHC MOBILITY wordt teruggenomen, blijven de bepalingen van 

het leasecontract en deze voorwaarden van toepassing. 

 

De auto dient in goede en nette staat en onbeschadigd te worden ingeleverd . 

 

MHC MOBILITY is gerechtigd aan de klant de kosten aan te rekenen van de 

waardevermindering, ontstaan door schade die niet wordt gedekt door de verzekering of door 

onzorgvuldig beheer (behoudens normale slijtage) en die wordt vastgesteld bij inlevering van 

de auto aan het einde van de lease. 
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De klant mag de door hem eventueel ingebouwde vervangstukken, uitrusting, toebehoren en 

reclame verwijderen, zolang dat die elementen bij verwijdering geen beschadigingen of 

waardevermindering tot gevolg hebben. MHC MOBILITY is geen schadevergoeding 

verschuldigd indien deze toebehoren of uitrusting nog in de wagen aanwezig is op het einde 

van de lease. 
 

 

Artikel XIII. Verbreking 

 

De rechten en verplichtingen uit de voor de beëindiging van de algemene voorwaarden 

gesloten leasecontracten, alsook de rechten en verplichtingen die voor partijen voortvloeien uit 

deze algemene voorwaarden, blijven in geval er meerdere leasecontracten lopen, bestaan tot 

het tijdstip waarop alle leasecontracten zijn beëindigd. 

 

In onderstaande gevallen is MHC MOBILITY van rechtswege en zonder ingebrekestelling 

gerechtigd het leasecontract en alle andere met de klant gesloten leasecontracten te verbreken 

en de auto(‘s) terug te nemen, waarbij de kosten daarvan voor rekening van de klant zijn: 

 

• niet-tijdige betaling van leasetermijnen; 
 

• niet-uitvoering of niet-naleving van een van de bepalingen van het leasecontract en/of deze 

voorwaarden; 
 
 

• verzoek om uitstel van betaling of verzoek tot gerechtelijke reorganisatie, faillissement, 

protest of beslag ten laste van de klant; 
 

• ontbinding van de vennootschap-klant; 
 

• verbreking, schorsing of nietigverklaring door de verzekeringsmaatschappij van een van de 

contracten; 
 

• overlijden van de klant (natuurlijke persoon); 
 

• waardevermindering van de gestelde waarborgen en zekerheden; 
 

• definitief en totaal tenietgaan van de auto; 
 

• het zich in het buitenland vestigen door de klant; 
 

• de onbestuurbaarheid van de vennootschap-klant, bijv. in geval van het overlijden van de 

zaakvoerder van een éénpersoons BVBA; 
 

• effectieve of dreigende schending van de eigendomsrechten op het materiaal door 

aanspraken van derden. 

 

Het verbreken van een of meer bestanddelen van het leasecontract kan alleen tegen een 

forfaitaire verbrekingsvergoeding die 30 % bedraagt van de resterende vergoedingen voor dat 

bestanddeel. In geval van verbreking is de klant de betaling verschuldigd van een forfaitaire 

schadevergoeding ten belopen van 9 maanden huur met een minimum van 750 €. 
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Artikel XIV. Betaling 

 

De klant betaalt de in het leasecontract overeengekomen prijs en de overige kosten die volgens 

deze overeenkomst voor zijn rekening zijn. Die betalingen gebeuren per bankdomiciliëring. De 

maandelijkse betalingen worden betaald voor de maand waarop ze van toepassing zijn. De 

factuur voor de maandelijkse betaling wordt opgemaakt en gedateerd in de maand 

voorafgaand aan de maand waarop het leasebedrag betrekking heeft, met uitzondering van de 

facturering voor de eerste leaseperiode. Alle andere bedragen buiten de maandelijkse huurprijs 

worden mee gefactureerd bij de volgende maandelijkse huurfactuur. 

 

Bij te late betaling van welk bedrag dat verschuldigd is door de klant, heeft MHC MOBILITY van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op verwijlinterest van 1 % per 

maand tot op de dag van integrale betaling evenals op een forfaitaire schadevergoeding gelijk 

aan 10 % (met een minimum van € 100,00) van het onbetaald gebleven bedrag. 
 

 

 

De klant is niet gerechtigd enige betalingen op te schorten met een beroep op compensatie of 

schuldvergelijk. 

 

Het feit dat de auto om één of andere reden niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de 

betalingsverplichting. 
 

 

 

Het feit dat de betaling mogelijks via een derde verricht wordt, ontslaat de klant niet van zijn 

contractuele aansprakelijkheid aangaande de verplichtingen opgenomen in het contract. 

 

Indien meerdere (rechts)personen als klant optreden, is elk van deze hoofdelijk aansprakelijk 

voor de betaling van de leasevergoeding, zowel als voor de kosten en/of schade uit niet 

correcte nakoming van het contract. 

 

Artikel XV. Overdracht van rechten, compensatie & waarborgen 

 

Contanten, waarborgen of garanties die als zekerheid aan MHC MOBILITY werden overhandigd, brengen 

geen rente op. Waarborgen, van welke aard ook, zullenpas aan de klant worden teruggegeven nadat die 

al zijn verplichtingen volledig heeft uitgevoerd. 

 

Artikel XVI. Aansprakelijkheid 

 

De klant vrijwaart MHC MOBILITY voor alle vorderingen welke tegen haar ingediend worden in 

verband met het bezit, dan wel het gebruik van de auto. 
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MHC MOBILITY is op generlei aansprakelijk voor schade, en mitsdien nimmer verplicht tot 

vergoeding daarvan, door de klant of derden geleden en ontstaan door het gebruik of de 

terbeschikkingstelling door de klant van de auto. MHC MOBILITY is tevens nimmer gehouden 

tot vergoeding van bedrijfsschade, of schade door derving van inkomsten. De klant vrijwaart 

MHC MOBILITY tegen aanspraken van derden ter zake. 

 

MHC MOBILITY is onder meer, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, niet aansprakelijk voor: 

 

- het niet-opvolgen van de richtlijnen voor gebruik en onderhoud van de auto, de 

verzekeringsvoorwaarden en de door MHC MOBILITY voorgeschreven 

procedures; 
 

- het niet-tijdig betalen van belastingen en premies, waaronder de 

verzekeringspremies, 
 

- gevolgen van overtredingen van de verkeersreglementering; - schadekosten 

als gevolg van rijden onder invloed. 
 

 

 

 

Artikel XVII. Overmacht 

 

Indien MHC MOBILITY door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is het 

contract uit te voeren, is zij bevoegd om het contract zonder rechterlijke tussenkomst door 

middel van een aangetekende zending te ontbinden, hetzij haar verplichtingen uit het contract 

op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat MHC 

MOBILITY tot enige schadevergoeding gehouden is. 

 

Een tekortkoming is in elk geval niet aan MHC MOBILITY toerekenbaar, indien deze is 

veroorzaakt door een fout, onzorgvuldigheid of nalatigheid van de importeur, fabrikant, 

leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek, 

beschadiging van het voertuig tussen het moment van het sluiten van het contract en het 

tijdstip van aanlevering. 

 

Artikel XVIII. Diefstal 

 

De klant is verplicht in geval van diefstal MHC MOBILITY onmiddellijk in kennis te stellen . 

 

In geval van diefstal, vermissing, letselschade, vandalisme en (poging tot) inbraak dient de 

bestuurder te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en desgevallend 

binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking van braak- en diefstalschade 

verwijderbare delen van audio-, beveiliging- en communicatieapparatuur aan MHC MOBILITY 

over te leggen. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie. 
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Het definitieve verlies door diefstal of verduistering van de auto, dan wel bij zodanige 

(aanrijdings)schade, dat naar het oordeel van MHC MOBILITY herstel in economisch of 

technisch opzicht niet mogelijk is, doet het leasecontract eindigen. In geval van schade en 

diefstal eindigt het leasecontract op de datum van vaststelling van het definitieve verlies, in 

geval van verduistering eindigt het leasecontract op de dag van de verduistering van de auto. 

 

Artikel XIX. Slotbepalingen 

 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijven de voorwaarden voor het 

overige in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de 

oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 

Op het leasecontract en in het algemeen op de verhouding tussen MHC MOBILITY en de klant 

is het Belgische recht van toepassing. 

 

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Dit is de rechter van 

het arrondissement waar MHC MOBILITY gevestigd is. 

 

MHC MOBILITY kan de voor de bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijk geachte 

maatregelen ook zelf treffen, op kosten van de klant. De klant machtigt MHC MOBILITY hierbij 

deze maatregelen eventueel in naam en voor rekening van de klant te treffen. 

 

De klant zal MHC MOBILITY tijdig schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele 

adreswijzigingen. 

 

MHC MOBILITY zal de door haar geregistreerde gegevens van de klant vertrouwelijk en 

zorgvuldig behandelen en de privacy van de klant dienaangaande waarborgen. 
 

 

MHC MOBILITY zal deze gegevens uitsluitend gebruiken en verwerken: 
 

1. voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en 

diensten die zij aanbiedt en andere daarmee nauw samenhangende overeenkomsten; 
 

2. als zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, zoals een goede bedrijfsvoering en 

reclame en direct marketing doeleinden; 3. wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is. 

 

MHC MOBILITY zal de door haar geregistreerde gegevens van de klant niet zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant ter beschikking stellen aan daartoe niet-

geautoriseerde personen, behoudens voor zover zij op grond van de wet daartoe verplicht is of 

dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is. 
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Persoonlijke gegevens: 

 

MHC MOBILITY zal de door haar geregistreerde gegevens van de klant vertrouwelijk en 

zorgvuldig behandelen en de privacy van de klant dienaangaande waarborgen. 

 

MHC MOBILITY zal de door haar geregistreerde gegevens van de klant niet zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant ter beschikking stellen aan daartoe niet-

geautoriseerde personen, behoudens voor zover zij op grond van de wet daartoe verplicht is of 

dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is. 

 

MHC MOBILITY zal waarborgen dat de door haar gebruikte systemen zijn beveiligd tegen 

kennisname van op personen herleidbare gegevens door daartoe niet geautoriseerde personen, 

alsmede tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking van die gegevens. De klant heeft het 

recht zich te verzetten tegen het gebruik van haar gegevens voor doeleinden van directe 

marketing. 

 

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt: 

 

• voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en 

diensten die zij aanbiedt en andere daarmee nauw samenhangende 

overeenkomsten; 
 

• als zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, zoals een goede bedrijfsvoering en 

reclame en direct marketing doeleinden; 
 

• wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is; 
 

• in het kader van het Fine Management System (cfr. artikel IV), indien de klant 

hiertoe zijn toestemming gaf. 
 

• Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de 

afhandeling betrokken zijn. 
 

• Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of 

marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.  

• Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen. 

• Uw keuzemogelijkheden 
 

• Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze 

voor verdere marketingcontacten worden gebruikt. 

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de klant, kan de volledige privacyverklaring worden afgeleverd. 

 

MHC MOBILITY zal waarborgen dat de door haar gebruikte systemen zijn beveiligd tegen 

kennisname van op personen herleidbare gegevens door daartoe niet geautoriseerde personen, 

alsmede tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking van die gegevens. De klant heeft het 

recht zich te verzetten tegen het gebruik van haar gegevens voor doeleinden van directe 

marketing. 

 

De klant erkent dat briefwisseling via e-mail wordt aanvaard. 
 

 

 


