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Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maldegem, Lazarusbron 1, 

vertegenwoordigd door de voorzitter, Stefaan Standaert, en de secretaris, Piet Vanwambeke, 

hierna genoemd ‘de eigenaar’, enerzijds 

 

en ______________________________________________________________________________________ 

wonende te ______________________________________________________________________________________ 

hierna genoemd ‘de gebruiker’, anderzijds 

 

wordt het volgende overeengekomen: 

 

 

Artikel 1. 

 

Deze overeenkomst legt de voorwaarden vast waaronder de gebruiker de auto‘s van de eigenaar 

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

de auto’s zo optimaal mogelijk te gebruiken en het milieu minder te belasten. De overeenkomst 

heeft geen winstoogmerk, maar beoogt een kostenbesparing voor beide partijen.  

 

 

Artikel 2. 

 

De overeenkomst heeft betrekking op volgende auto’s: 

- Volkswagen Crafter, nummerplaat 595-BCU, chassisnummer WV1ZZZ2EZA6008639/52 

- Fiat , nummerplaat 1-FEU-413, chassisnummer ZFA27000064329628/57 

 

 

Artikel 3. 

 

De auto’s zijn en blijven eigendom van de eigenaar en deze kan de auto’s naar believen gebruiken. 

De eigenaar zal de auto’s op verzoek van de gebruiker uitlenen tegen de overeengekomen 

voorwaarden, tenzij de eigenaar de auto’s op het gewenste ogenblik voor eigen gebruik nodig 

heeft of dat de auto’s reeds door een andere gebruiker gereserveerd werden. 

 

 

Artikel 4. 

 

Chauffeurs dienen minstens twee jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de auto’s.  
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Artikel 5. 

 

Binnen de week na het afsluiten van deze overeenkomst stort de gebruiker een waarborg van 75 

euro op rekeningnummer IBAN BE34 0910 1200 5090 op naam van het Lokaal Bestuur Maldegem.  

 

Artikel 6. 

 

De gebruiker betaalt aan de eigenaar voor de wagen een vast bedrag per gereden kilometer,  

zijnde 0,3424 euro per kilometer. De kilometervergoeding kan jaarlijks aangepast worden aan de 

index. Van zodra de indexering bekend gemaakt wordt door de Vlaamse overheid wordt de 

kilometervergoeding aangepast (meer info op www.binnenland.vlaanderen.be). Daarnaast betaalt 

de gebruiker aan het OCMW Maldegem 1,50 euro per begonnen gebruiksuur. In deze prijs zijn alle 

kosten van de auto inbegrepen, inclusief brandstof.  Het totaal te betalen (of te ontvangen) bedrag 

wordt maandelijks afgerekend, op basis van de gegevens verkregen via de 

database/boordcomputer. 

 

 

Artikel 7. 

 

De Fiat Scudo had een aankoopwaarde van 31.142,50 euro, inclusief aanpassingen, in 2013 en 

wordt afgeschreven over 5 jaar. De Volkswagen Crafter is afgeschreven. 

 

 

Artikel 8. 

 

De vaste garagist van de Volkswagen Crafter is garage De Mey en Zn, Leopoldlaan 8A te 9990 

Maldegem. De garagist van de Fiat Scudo is garage Westeinde, Westeindestraat 140 te 9990 

Maldegem. 

 

 

Artikel 9. 

 

De auto’s zijn verzekerd bij Ethias, onder polisnummer 19421292 (Volkswagen Crafter) en 

polisnummer 19552082 (Fiat Scudo), klantnummer 1/381005. 

 

Ondergetekenden hebben kennis genomen van deze polis. De auto’s zijn omnium verzekerd en de 

franchise bedraagt 125 euro.  
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Artikel 10. 

 

Er is een pechhulp afgesloten bij VTB-VAB. Oproepnummer bij pech 070/344.666. 

 

 

Artikel 11. 

 

Ondergetekenden verklaren hierbij dat ze beroep doen op een geregistreerde chauffeur die: 

- gekend is bij het OCMW; 

- over een geldig rijbewijs beschikt; 

- het voertuig als een goede huisvader voorzichtig en op de juiste manier gebruikt en zich 

gedraagt in overeenstemming met de verkeersveiligheid. Het OCMW Maldegem is niet 

aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan door de chauffeur. Eventuele boetes 

worden verhaald op de geregistreerde chauffeur of gebruiker; 

- zorg draagt voor de veiligheid van de inzittenden; 

- niet veroordeeld werd wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie, weigering van bloefafname 

of vluchtmisdrijf; 

- geen lichamelijke afwijking of ziekte heeft die zijn geschiktheid tot sturen beïnvloedt; 

- alvorens met het voertuig te vertrekken, het voertuig inspecteert op eventuele bijkomende 

schade; 

- het schadelogboek behoorlijk en waarheidsgetrouw invult; 

- het huishoudelijk reglement naleeft dat inherent deel uitmaakt van deze overeenkomst. 

 

 

Artikel 12. 

 

De gebruiker gaat akkoord met de beschrijving van de toestand van de auto’s, met inbegrip van 

het beschikbare materiaal in de auto. 

 

 

Artikel 13. 

 

Ondergetekenden hebben kennis genomen van en onderschrijven het huishoudelijk reglement, 

dat inherent deel uitmaakt van deze overeenkomst. 
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Artikel 14. 

 

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 met ingang van _____________________ en wordt 

automatisch beëindigd bij definitieve onbeschikbaarheid van de auto‘s wegens ‘perte totale’, 

diefstal of verkoop. 

 

 

Opgemaakt te Maldegem op _____________________ in twee exemplaren. 

De eigenaar, 

 

 

 

 

 

 

Piet Vanwambeke       Stefaan Standaert 

Secretaris        Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

De gebruiker 

(de handtekening wordt voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’) 

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

ondertekenen! 


