
 
 

 

UITLEENSYSTEEM 

Overeenkomst m.b.t. uitleen van auto’s 

 

Tussen de ondergetekenden: 

Gemeentebestuur Londerzeel, Brusselsestraat 25 te 1840 Londerzeel, hierna genoemd “de 

eigenaar”  

en 

……………………………………………………………………………………….. (na(a)m(en))*, 

……………………………………………………………………………………….. (adres),  hierna genoemd “de 

gebruiker” wordt overeengekomen wat volgt. 

 

*alle deelnemende leden van één huishouden (zelfde domicilie) dienen de overeenkomst te 

ondertekenen! 

 

(1) Deze overeenkomst legt de voorwaarden vast waaronder de gebruiker de auto van de 

eigenaar kan lenen. De uitleen gebeurt in het kader van een systeem van autodelen, dat tot 

doel heeft om de auto zo optimaal mogelijk te gebruiken en het milieu minder te belasten. De 

overeenkomst heeft geen winstoogmerk, maar beoogt een kostenbesparing voor beide 

partijen.  

 

(2) De overeenkomst heeft betrekking op volgende auto (aanduiden wat van toepassing is): 

 Opel Zafira, BJ 1999, nummerplaat JXP133, chassisnummer  

 Toyota Auris, BJ 2011, nummerplaat 1BGL514, chassisnummer SB1KS56E30E035674 

  

(3) De auto is en blijft eigendom van de eigenaar en deze kan de auto naar believen 

gebruiken. De eigenaar zal de auto op verzoek van de gebruiker uitlenen tegen de 

overeengekomen voorwaarden, tenzij de eigenaar de auto op het gewenste ogenblik voor 

eigen gebruik nodig heeft of dat de auto reeds door een andere gebruiker gereserveerd werd. 

 

(4) Enkel inwoners van de gemeente Londerzeel en personeel van de gemeente, het OCMW 

en de politie van Londerzeel kunnen toetreden tot de autodeelgroep. Personen jonger dan 21 

jaar of met een voorlopig rijbewijs worden uitgesloten.  

 

(5) Binnen de week na het afsluiten van deze overeenkomst stort de gebruiker € 75 

waarborg op rekeningnummer IBAN BE77 0910 0016 6242 van de gemeente Londerzeel.  

 

(6) De gebruiker betaalt aan de eigenaar een vast bedrag per gereden kilometer, nl. € 0,35 

en € 1 per gereserveerd uur. In dit bedrag zijn alle kosten m.b.t. de auto inbegrepen, 

inclusief brandstof. Dit bedrag wordt maandelijks afgerekend, op basis van de gegevens in 

het ritboek. 

 

(7) De (nieuw)waarde van de Toyota Auris is op 01/06/2017 €8300. De (nieuw)waarde van 

de Opel Zafira is op 01/06/2017 € 1000. De auto’s worden afgeschreven over 5 jaar. De 

jaarlijkse afschrijving bedraagt respectievelijk €1620 (Auris) en €156 (Zafira). De 



 
 

 

maandelijkse afschrijving bedraagt 1/12 van de jaarlijkse afschrijving. De minimumwaarde 

van de auto is vastgesteld op 250 EUR. 

 

(8) De vaste garagist van de Toyota Auris is Garage Robberechts NV, Kaaskantmolenstraat 7, 

1840 Londerzeel, 052/30 02 42. De vaste garagist van de Opel Zafira is Garage Pol NV, 

Mechelsestraat 238, 1840 Londerezeel, 052/30 50 30. 

 

(9) De auto’s zijn verzekerd bij maatschappij Ethias, onder polisnummer 19727953 (Toyota 

Auris) en polisnummer 19727956 (Opel Zafira), aansluitingsnummer 372000. 

Ondergetekenden hebben kennis genomen van deze polis. De Toyota Auris is omnium 

verzekerd. In geval van ongeval/schade kan de gebruiker terecht (24u/24u) op het 

noodnummer van Ethias (011 28 24 00). 

 

(10) De partijen maken een beschrijving op van de toestand van de auto’s, m.i.v. het 

beschikbare materiaal in de auto, binnen de week na de ingangsdatum van deze 

overeenkomst.  

 

(11) Ondergetekenden hebben kennis genomen van en onderschrijven het huishoudelijk 

reglement, dat inherent deel uitmaakt van deze overeenkomst.  

 

(12) Voor alles wat niet geregeld is in deze overeenkomst of het huishoudelijk reglement, zijn 

de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (Art. 1874 e.v.) van toepassing.  

 

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur vanaf …………………………..…………… en wordt 

automatisch beëindigd bij definitieve onbeschikbaarheid van de auto(‘s) wegens “perte 

totale”, diefstal of verkoop. 

 

Opgemaakt te Londerzeel, op ……………………………………… 

in 3 exemplaren (1 voor elke partij en 1 bewaard in de auto’s) 

 

 

 

 

 

 

 

Emiel Van der Perre Nadia Sminate 

secretaris burgemeester ……………………………………… 

 De eigenaar  De gebruiker * 

 

(handtekening van beide partijen, telkens voorafgegaan door datum en de woorden “gelezen 

en goedgekeurd”) 

 

*alle deelnemende leden van één huishouden (zelfde domicilie) dienen de overeenkomst te 

ondertekenen! 


