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1. Kostprijs van de machinebreuk-regeling 
Voor onze machinebreuk-regeling wordt een toeslag aangerekend op 
het totale netto huurbedrag exclusief btw conform de prijslijsten die 
deel uitmaken van de huurovereenkomst. 
 
2. Voorwerpen die nooit onder de machinebreuk-regeling vallen 
Allerhande verwisselbare werktuigen, zoals (niet limitatief) o.a. graaf-, 
tanden-, kassei- en kantelbakken, breekhamers, draai-kantelstukken, 
allerhande boren (grondboren e.d.), palletframes, (roterende) ijzer- en 
betonscharen, vergruizers, sporenknippers, palenkrakers, magneten, 
batterijladers, trilblokken, paalmutsen, verlengarmen, 
overdrukfilterkisten, vonkenvangers, ripper tanden, koppelstukken, 
verdichtingswielen, machine-, laser-, gps-, totaal station sturingen en 
antennes, sonische tasters, (dubbele) hellingslasers, allerhande 
grijpers (industrie-, grond-, boom-, sorteer-, funderingsgrijpers e.d.), 
allerhande vorken (mest-, pallet-, verlengvorken, e.d.), veegborstels, 
allerhande banden, allerhande bakken (grond-, zand-,  
hoogkiepbakken, e.d.) kabels, verlengkabels, dieselpompen, 
stroomverdeelkasten, werfkasten, beitels, blaaspijpen, luchtdarmen, 
lijnsmeerders, afstandsbedieningen, gieken, (hijs)lieren, hijsstukken, 
stempelplaten, elektrische werkkooien, knelbeveiligingen, allerhande 
klemmen (klinker-, klakzandsteen-, boordsteenklemmen, e.d.), 
messen, slijpstenen, zaagbladen, vormen, letters, en gelijkaardige 
voorwerpen. 
 
3. Welke personen kunnen genieten van de machinebreuk-regeling 
De huurders, haar personeelsleden en aangestelden. Elke vorm van 
onderhuur, bruikleen of terbeschikkingstelling aan derden of 
onderaannemers is uitgesloten van prestatie, tenzij met uitdrukkelijke 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
 
4. Waar is de machinebreuk-regeling van toepassing 
België. 
 
5. Waarborgen en voorwaarden van de machinebreuk-regeling 
De onvoorziene en plotselinge materiële schade, veroorzaakt aan de 
gehuurde voorwerpen, terwijl ze in werking zijn of stilstaan en te 
wijten aan één van de volgende oorzaken: 

• vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie, 
met uitzondering van vervuilde of verkeerde brandstof; 

• wind, storm, vorst, kruien van ijs; 

• inwerking van de elektrische stroom ten gevolge van 
overspanning of spanningsval, te grote stroomsterkte, 
kortsluiting, boogvorming, invloed van atmosferische elektriciteit 
en de eventueel hierop volgende brandschade aan de gehuurde 
voorwerpen; 

• trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, 
abnormale spanning, vermoeidheid van de materialen, doorslaan 
of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht; 

• falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of 
regeltoestel; 

• warmlopen, vastlopen door wrijving;  

• diefstal of poging tot diefstal en/of vandalisme van de gehuurde 
voorwerpen op voorwaarde dat de huurder al de elementaire 
beschermingsmaatregelen heeft genomen welke kunnen worden 
gebruikt op de gehuurde voorwerpen (slotvast maken, ketting, 
hangsloten, wielklemmen of gelijk welke ander middel voor de 
bescherming en bewaking van de machine).  De huurder staat 
ervoor in dat het gehuurde goed veilig gestald wordt op een 
afgesloten terrein, waarbij de sleutels niet op het contact blijven 
zitten. De huurder verbindt zich ertoe binnen de 12 uur na de 
diefstal en/of het vandalisme of na de vaststelling ervan de 
verhuurder in te lichten én tevens bij de bevoegde plaatselijke 
overheid klacht in te dienen met opgave van de hem bekende 
omstandigheden, onder vermelding van de naam van de 

eigenaar-verhuurder (DE RYCKE bv) en vermelding van de 
machinegegevens (merk/type, chassisnummer en eventueel 
plaatnummer, indien aanwezig). De huurder bewijst de diefstal 
en/of vandalisme met behulp van concrete elementen zoals bv. 
voorlegging van de originele sleutels die hij van de verhuurder 
heeft ontvangen, sporen van braak of inbraak, indringing.  De 
verhuurder dient door de huurder in bezit te worden gesteld van 
een kopie van het document van klacht-neerlegging bij de 
plaatselijke overheid, alsook foto’s van de beschadigingen n.a.v. 
een poging tot diefstal en/of vandalisme en foto’s van de schade 
door braak/inbraak/indringing of elk ander dienstig document. 

• brand,  

• ontploffing, behalve die welke voortvloeit uit het gebruik van 
explosieven of die zich voordoet in een fabriek of opslagplaats 
van explosieven of een lading explosieven; 

• rechtstreekse inslag van de bliksem op de gehuurde voorwerpen 
of op de gebouwen die de gehuurde voorwerpen bevatten; 

• aanraking van lucht- en ruimtevaartuigen of met delen ervan, 
met voorwerpen die eraf of eruit vallen evenals met andere 
goederen welke bij die gelegenheid weggeslingerd of 
omvergeworpen worden; 

• uitvloeiing van water, overstroming, instorting, verzakking of 
verschuiving van grond, afval- of slakkenhopen of steenbergen, 
af/inkalving of lawine, val van stenen of rotsen, overstroming, 
wassen van waterlopen, of van ondergronds water, 
ontoereikende waterafvoer langs de riolen, aardbeving en over 
het algemeen iedere natuurramp; 

• het volledig of gedeeltelijk instorten van bouwwerken, op 
voorwaarde dat het gebruik van de gehuurde machine geen 
enkel uitstaans heeft met de veroorzaakte instorting. 

 
6. Uitgesloten in de machinebreuk-regeling is iedere schade 

• die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met één van 
de volgende gevallen:  
▪ oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog; 
▪ arbeidsconflict en ieder collectief (politiek, sociaal, 

economisch of ideologisch) geïnspireerde daad van geweld, 
al dan niet gepaard gaande met rebellie tegen autoriteiten, 
met inbegrip van oproer, volksbeweging, daden van 
terrorisme of sabotage alsook collectief geïnspireerde 
daden van vandalisme  of kwaadwilligheid; 

▪ elke vrijwillige daad waardoor een goed is beschadigd, 
vernield of verontreinigd;  

▪ opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke 
bezetting van de plaatsen waar de gehuurde voorwerpen 
zich bevinden door een leger- of politiemacht, of door 
geregelde of ongeregelde strijders; 

▪ iedere vorm van cyber-risico’s 
▪ tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door wijziging van 

de atoomkernstructuur; 
▪ tuigen die bestemd zijn om te ontploffen naar aanleiding 

van het gebruik van explosieven bij sloop-, afbraak-, 
ontmijningswerken e.d.; 

▪ iedere nucleaire brandstof, ieder radioactief product of 
iedere radioactieve afvalstof of iedere bron van 
ioniserende straling;  

▪ grove schuld, bedrog of kwaad opzet; 
▪ slijtage of andere geleidelijke of aanhoudende beschadiging 

die voortvloeit uit o.a. chemische, thermische of 
mechanische uitwerking van het even welke vernielende 
factoren; 

▪ het in werking houden of het weer in werking stellen van 
een beschadigd voorwerp alvorens de definitieve 
herstelling werd uitgevoerd of alvorens de regelmatige 
werking hersteld is; 
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▪ het gebruik van biologische of chemische middelen 
waaronder o.a. - niet limitatief - meststoffen, zuren, zouten 
of bijtende producten, besmeuring met verf, moeilijk 
verwijderbare producten zoals o.a. beton,  siliconen, 
allerhande isolatiematerialen en schade door zandstralen 
of werken onder druk;  

▪ onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik of gebruik voor 
andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde voorwerp 
bestemd is; 

• die het gevolg is van experimenten en proeven; 

• als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de aanwezigheid of 
de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest 
bevatten; 

• de schade t.g.v. het ontbreken van, het  tekort aan of door 
foutieve of vervuilde smeer- of koelmiddelen, brandstoffen en in 
het algemeen iedere vloeistof; 

• zoals afschilfering, krassen, deuken, blutsen, alsook elke schade 
van esthetische aard; 

• tijdens het vervoer/transport en het laden of het lossen van de 
gehuurde voorwerpen; 

• bestaande uit de vernietiging, verminking, uitwissing, wijziging of 
gebrek aan beschikbaarheid van gegevens, codes en/of 
programma’s, evenals de gebrekkige werking of de panne van 
informaticasystemen (hardware, software, embedded chips,…); 

• die veroorzaakt wordt aan: 
▪ delen die door hun aard sneller verslijten en veelvuldig 

vervangen moeten worden bv.: kabels, kettingen, riemen, 
pakkingen, dichtingen, buigzame leidingen, lucht- en 
andere rubberbanden, transportbanden, pantser- en 
slijtplaten, graaf- en grijptanden, zeven, lampen, 
accumulatoren en batterijen; 

▪ brandstoffen, fluïda, smeer- en koelmiddelen, harsen, 
katalysators en, in het algemeen, alle verbruiksstoffen;  

▪ vuurvaste bekleding en alle delen in glas of materialen van 
gelijkaardig gebruik; 

▪ elektronische delen door materiaal-, constructie- of 
montagefouten of -gebreken. 

 
7. Deze machinebreuk-regeling biedt geen enkele prestatie 

• in de mate dat prestaties wetten, sancties of reglementeringen  
van de Verenigde Naties en/of de Europese Unie en/of om het 
even welke andere nationale wet of reglementering schendt met 
betrekking tot economische of commerciële sancties; 

• voor onrechtstreekse schade die door de huurder wordt 
geleden, zoals stilleggen, gebruiksderving, huurderving, 
productie- of rendementsverlies, vertragings- of stilstandschade, 
omzet en/of winstverlies e.d.;  

• voor kosten om de gehuurde voorwerpen uit het water van de 
weg of de grond te halen, vrij te maken en/of te depanneren; 

• schade aan informaticaprogramma's, informaticasoftware en 
informaticagegevens t.g.v. een cyberaanval (elke indringing, elk 
kwaadwillig gebruik van informaticaprogramma's, 
informaticasoftware en/of informaticagegevens die de 
authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid 
ervan aantasten, ongeacht of ze in het bezit zijn van of gebruikt 
worden door de verhuurder, de huurder of een derde in welke 
hoedanigheid ook).  Met informaticasysteem wordt bedoeld een 
systeem dat het informaticamateriaal, de informaticasoftware, 
de informaticagegevens en de informaticaprogramma's omvat.  
Er wordt bepaald dat industriële controlesystemen deel 
uitmaken van het informaticasysteem.  Met informaticagegevens 
wordt bedoeld alle informatie weergegeven in digitale vorm met 
het oog op de opslag en/of computerverwerking ervan. 

 

8. Vrijstelling/eigen risico voor de huurder 
In geval van schade blijft de huurder van de gehuurde voorwerpen er 
tevens toe gehouden om een vrijstelling (= eigen risico) in het kader 
van de machinebreuk-regeling te vergoeden aan DE RYCKE bv.  Deze 
vrijstelling bedraagt: 

• Bij schade: 2.500 Eur per schadeverwekkend feit, 

• Bij diefstal of poging tot diefstal: 20% van de cataloguswaarde 
van het gehuurde voorwerp, op het ogenblik van de schade, 
exclusief btw. 
 

9. Melding van schade 
De huurder meldt schriftelijk iedere schade binnen de 12 uur aan de 
verhuurder.   Hiervoor dient volgende e-mailadres te worden gebruikt: 
olivier@deryckeverhuur.be.  
 
10. Opzegging van de machinebreuk-regeling na schade 
Zowel de huurder als de verhuurder kunnen deze machinebreuk-
regeling opzeggen binnen de 30 dagen nadat zich een schadegeval 
heeft voorgedaan per aangetekend schrijven.  Deze opzeg gaat in 15 
dagen na verzending van het aangetekend schrijven. 
 
11. Algemene bepalingen  
Wanneer de machinebreuk-regeling wordt onderschreven primeren 
de bepalingen daarvan, bij strijdigheid, op de bepalingen van de 
algemene huur- en verkoopsvoorwaarden van de DE RYCKE bv, of op 
de bestelbon en/of facturen van DE RYCKE bv. Voor zover er geen 
sprake is van strijdigheid blijven de algemene voorwaarden, al dan 
niet aanvullend, van kracht. 
 
De bepalingen van de machinebreuk-regeling en de algemene huur-
voorwaarden van DE RYCKE BV zijn steeds primordiaal van toepassing 
boven ieder ander contractueel document uitgaande van huurder(s), 
ongeachte de datum van ondertekening, en dit in navolging van artikel 
1 van de algemene huurvoorwaarden. 
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