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AUTODEELSYSTEEM GEMEENTE WEVELGEM 
OVEREENKOMST M.B.T. UITLEEN VAN AUTO 

 
 
 
Tussen de ondergetekenden: 
· Gemeentebestuur Wevelgem, Vanackerestraat, 16, 8560 Wevelgem, hierna genoemd “de eigenaar” 
en 
· na(a)m(en) …………………………………. 
 
  adres ……………………………………………………………………………………………….. 
hierna genoemd “de gebruiker”wordt overeengekomen wat volgt. 
 
(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 de auto’s: 

 Skoda fabia, voertuig op benzine, nummerplaat 1-EFA707, chassisnummer TMBJM25J6D3054963 
 Ford focus, voertuig op benzine, nummerplaat GGD 963, chassisnummer WFOAXXGCDA1C20883 

 
(3) De auto’s zijn en blijven eigendom van de eigenaar en deze kunnen 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 reeds 
door een andere gebruiker gereserveerd werd. 
 
(5) Binnen de week na het afsluiten van deze overeenkomst stort de gebruiker 75 EUR waarborg op 
rekeningnummer BE80 0910 0025 7077 van de gemeente Wevelgem. 
 
(6) De gebruiker betaalt aan de eigenaar een vast bedrag per gereden kilometer, nl. 0,35 EUR en 1 EUR per 
gereserveerd uur. In dit bedrag zijn alle kosten m.b.t. de auto inbegrepen. 
 
(7) De vaste garagist van de auto is: 

 Skoda fabia: Lamaire Motors, Waterven 2, 8501 Kortrijk-Heule (056 35 13 61) 
 Ford focus:   Garage Yves Kennes, Menenstraat 155, 8560 Wevelgem (056 42 15 61) 

 
(8) De auto’s zijn verzekerd bij maatschappij Belfius Insurance: 
Skoda  fabia onder polisnummer  201/1862.861 
Volgende waarborgen zijn hierin inbegrepen BA + Full Omnium (franchise : 246,87 €) 
Ford focus onder polisnummer  14/423.81.89 
Volgende waarborgen zijn hierin inbegrepen BA + Full Omnium (franchise : 247,70 €) 
 
Adres: Galileelaan 5, 1210 Brussel,  
contactpersoon: Elke Matthys,  
tel. 0478 80 78 40,  
e-mail Elke.matthys@belins.be 
Ondergetekenden hebben kennis genomen van deze polissen. De auto’s zijn omnium verzekerd. 
 
(9) Er is een GEEN pechverzekering afgesloten   
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(10) De partijen maken een beschrijving op van de toestand van de auto, 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 wegens “perte totale”, diefstal of verkoop. 
Beide partijen kunnen deze overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen.  De eigenaar moet hierbij 
een termijn van min. 1 maand in acht nemen, zodat de gebruiker de tijd heeft om een andere oplossing te 
zoeken. 
 
 
 
Opgemaakt te Wevelgem,  op …………………………………………………… 
in 3 exemplaren (1 voor elke partij en 1 bewaard in de auto) 
 
 
 
De eigenaar         De gebruiker 
 
Gemeentebestuur Wevelgem 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
Kurt Parmentier   Jan Seynhaeve    Naam gebruiker 
 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
 


