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BEWAARNEMINGSOVEREENKOMST VERHUYSMANS BVBA 

Tussen de ondergetekenden: 

A. De Heer/Mevrouw/Firma:   

de klant/BEWAARGEVER,  

voor de duur van de bewaring te bereiken op volgend adres: 

 

  

 

Tel.: ……………………………………     e-mail: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De BEWAARGEVER verklaart dat de in bewaring gegeven goederen eigendom zijn van:  

 

  

en dat zij niet bezwaard zijn door enig (eigendoms)beslag. Kopie van de identiteitskaart wordt toegevoegd. 

En 

 

B. Firma:      VERHUYSMANS BVBA  

met adres te:   Pretersberg 6 te 2820 Bonheiden 

                       BTW: BE0454.369.873 

                       Tel: 015 20 40 75  

optredend als BEWAARNEMER, 

wordt het volgende overeengekomen met toepassing van de B.K.V. Bewaarnemingsvoorwaarden zoals vermeld op 
www.verhuysmans.be en aan de bijzondere voorwaarden hiernavolgend: 

1. VOORWERP VAN OVEREENKOMST: 

De BEWAARGEVER vertrouwt op …………… ……(datum) de goederen zoals beschreven in de inventarislijst met  

naam. .……………………………………………………… in bewaring en opslag toe aan BEWAARNEMER. 

Bij beëindiging van de bewaring worden de goederen afgehaald door de bewaargever of deze kan de opdracht geven aan de 

bewaarnemer om zijn goederen te laten leveren aan de op dat moment geldende tarieven. 

De BEWAARGEVER blijft gehouden de overeenkomst na te komen, ongeacht of hij de eigenaar, dan wel derde met 

beschikkingsrecht is. In het laatste geval zal hij solidair met de eigenaar gehouden zijn tot nakoming van al zijn prestaties. 

De overeenkomst van bewaarneming in BLOKHUISSTRAAT 47 2800 MECHELEN. 

 

2. GOEDEREN 

De klant heeft een inventarislijst overhandigd aan de BEWAARNEMER op ……………… (datum) met vermelding van het 

aantal kisten, kratten, koffers, kartonnen dozen, … en indien van toepassing, de bijzonderheden. 

Een kopie van de inventarislijst is vastgehecht aan deze bewaarnemingsovereenkomst en maakt integraal deel uit van deze 

bewaarnemingsovereenkomst. 
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Indien de BEWAARGEVER geen inventarislijst heeft overhandigd, worden de teruggegeven goederen beschouwd als 

volledig, zonder verhaal van de BEWAARGEVER dan wel van de derde, tegenover de BEWAARNEMER. 

De in bewaring gegeven goederen worden bewaard in: type container :Houten container van 10m³ 

Aantal containers in bewaring: …………. 

De in bewaring gegeven goederen worden bewaard in een afgesloten ruimte:  JA 

Het is mogelijk dat goederen die de bewaargever in bewaring geeft niet passen in de houten container, omwille van de 

afmetingen. De bewaargever is akkoord dat deze stukken apart worden ingepakt en op een andere veilige plaats bij de 

bewaarnemer worden opgeslagen. 

 

3. TARIEVEN: 

Bewaarloon: prijs per bewaarcontainer : 48,40 € x…… ( aantal bewaarcontainers) = …………… € incl BTW / maand.  

Indien de termijn van bewaarneming langer duurt dan één (1) jaar, kan na het verstrijken van iedere termijn van één (1) jaar, 

het tarief jaarlijks aangepast worden. 

Het bewaarloon is verschuldigd vanaf de eerste dag van de in bewaargeving en over de volle periode waarvoor de ruimte voor 

de goederen ter beschikking is gesteld. Het bewaarloon en alle verschuldigde kosten moeten voldaan worden vóór aflevering 

en/of afhaling van (ieder deel) van de goederen.  
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4. RETENTIERECHT: 

 

Het retentierecht is het recht van de bewaarnemer om alle in bewaring gegeven goederen als zijn eigendom te beschouwen 

van zodra de bewaargever 1 jaar openstaande bewaringskosten heeft. De bewaargever wordt hiervan op de hoogte gesteld, 

tenminste tweemaal vooraleer de termijn verstreken is. Na het verstrijken van de termijn van één jaar en na het versturen van 

beide verwittigingen zal de inboedel geplaatst worden op een locatie naar keuze van Verhuysmans. 

 

 

 

5. VERZEKERING 

 

       De BEWAARGEVER verzoekt de BEWAARNEMER zijn goederen in “alle risico’s” te verzekeren.  

De goederen vertegenwoordigen een waarde van                  €. 

De maandelijkse kosten van deze premie bedragen ………………………… € exclusief taksen en administratiekosten 

 en worden in rekening gebracht aan de BEWAARGEVER.  

Deze extra kosten worden meegedeeld nadat onze verzekeringsmakelaar KBC ons de waarde van de polis heeft bezorgd. Er 

zal een éénmalige kost van 25 €  worden aangerekend om onze administratiekosten te dekken inclusief opmaak inventaris. 

Uiteraard worden deze kosten verrekend in de maandelijkse afrekening. 

De BEWAARGEVER verklaart de draagwijdte van de dekking van een polis “alle risico’s” te kennen.  

OF 

      De BEWAARGEVER heeft een eigen verzekeraar, te weten 

……………………………………………………………………………… 

die zijn goederen in bewaring verzekert tegen” alle risico’s”.  

De BEWAARGEVER heeft hiervan op ……………… (datum) bewijs voorgelegd. 

Indien de BEWAARGEVER niet in staat is hiervan een bewijs te leveren, kan deze de BEWAARNEMER niet aansprakelijk 

stellen voor schade van de door in hem bewaring gegeven goederen. 
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6. BIJKOMENDE KOSTEN 

 

Verhuisservice: conform offerte 

Voor het in- en uitladen van de storage zal de BEWAARNEMER een forfaitair bedrag aanrekenen vanaf de 2
de

 storage box 

van 25 € per storage box.  Het in- en uitladen van uw eerste storage box is GRATIS. 

Opmaak inventaris:          Neen , geen inventaris gewenst 

                                      Ja, 20 € (eigen verzekering )  

              Ja, 0 € (reeds vervat in rubriek verzekering) 

Verzekeringspremie :   ………… € / maand  

Alle prijzen zijn inclusief BTW aan 21%. 

 

Opgemaakt in dubbel te ………………………… ,  

op ……………… 

Inventaris: JA / NEEN 

Ingangsdatum: ………………  Uitgangsdatum:  ……/……/…………  of onbepaalde duur. 

De BEWAARGEVER erkent uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

Gelezen en goedgekeurd, (eigenhandig geschreven) 
 
 
 
 
de BEWAARGEVER, de BEWAARNEMER, 


