
Overeenkomst ter beschikkingstelling van
elektrische deelauto door coöperant van

Partago aan de coöperatie Partago 
TUSSEN DE PARTIJEN

1. De vennootschap naar Belgisch recht PARTAGO cvba, met zetel te Vlasgaardstraat 52, 9000 Gent 

en met ondernemingsnummer 0606.986.111, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Joachim Jacob,

bijzondere gemachtigde, 

hierna 'Partago'  en/of de ‘coöperatie Partago’ en/of de ‘huurder’

EN

2. ….......................................................................    woonachtig te ….................................................................................

hierna ‘de Eigenaar-coöperant’,

afzonderlijk ‘Partij’, of gezamenlijk ‘Partijen’,

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

ART 1. De Eigenaar-coöperant houdt minstens vier (4) aandelen, elk met nominale waarde van 250 EUR, in 

de coöperatie Partago aan, minstens voor de duur van deze overeenkomst, hierbij de bepalingen in de 

statuten van Partago volgend.

ART 2. De Eigenaar-coöperant koopt – uiterlijk binnen de in ART 4.  vermelde termijn te rekenen vanaf de 

ondertekening van deze overeenkomst -  een nieuwe of tweedehands volledig functionele 100% 

elektrische auto (hierna: 'deelauto') aan met het doel deze te delen via Partago met andere 

gebruikers/coöperanten van Partago. Het door de Eigenaar-coöperant aangekochte of aan te kopen model

van de deelauto betreft: ………………………………………………………………………..

…………………. (merk, model, kleur, batterijcapaciteit, indien tweedehands: de km-stand bij start van 

delen) zoals besproken tussen Partijen.  Indien het een tweedehands auto betreft, moet Partago eerst zijn 

toestemming geven aan de Eigenaar-coöperant, voordat de Eigenaar-coöperant tot de aankoop van de 

auto overgaat met het doel deze te delen volgens de bepalingen in deze overeenkomst.

ART 3. Indien het een nieuwe auto betreft, zal de Eigenaar-coöperant voor de aankoop van deze deelauto 

zoveel mogelijk gebruik maken van alle hiervoor op het ogenblik van de aankoop beschikbare premies. De 
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Partijen, zowel de Eigenaar-coöperant als Partago, zullen voor het voorbereiden van de aanvragen van 

deze premies samenwerken, teneinde alle nodige formaliteiten voor de aanvragen bij de subsidiërende 

overhe(i)d(en) in orde te brengen, zodoende een geldige aanspraak te kunnen maken op de premies bij 

aankoop door de Eigenaar-coöperant. Dit geschiedt echter op eigen verantwoordelijkheid van de 

Eigenaar-coöperant en zonder enige garantie vanwege Partago. De Eigenaar-coöperant kan – ingeval van 

weigering van toekenning van enige premie/subsidie dan wel afschaffing van enige premie of subsidie - 

geen verhaal hiervoor uitoefenen op Partago en zal ook geen recht hebben op een extra tussenkomst of 

compensatie vanwege Partago als gevolg hiervan.

ART 4. De Eigenaar-coöperant staat in voor de bestelling van de deelauto. De Eigenaar-coöperant bestelt 

de deelauto ten laatste binnen 2 weken na ondertekening van deze overeenkomst. De Eigenaar-coöperant 

stelt Partago onmiddellijk op de hoogte van de bestelling en ook van de levering van de deelauto bij de 

dealer. Zolang de Eigenaar-coöperant de deelauto niet besteld heeft en zolang Partago niet wordt 

geïnformeerd van het feit van de levering bij de dealer, is Partago tot geen enkele verplichting en/of 

betaling van enige vergoeding onder deze overeenkomst gehouden.

ART 5. De Eigenaar-coöperant is en blijft eigenaar van de deelauto gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst. Vanaf de melding van de levering bij de dealer, staat de wagen effectief en uitsluitend ter 

beschikking van Partago. Vanaf dat ogenblik mag de Eigenaar-coöperant er zelf geen gebruik meer van 

maken, met uitzondering van hetgeen hierna wordt bepaald in ART 9. . Partago houdt van de deelauto alle 

relevante en officiële documenten en de reservesleutel(s) bij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 

tussen de Partijen. 

ART 6. Zo spoedig mogelijk na kennisgeving van levering van de deelauto, haalt Partago de auto op en rust

de deelauto uit, om het delen via Partago mogelijk te maken. Dit betreft onder andere het aanbrengen van 

belettering, hardware, smartphonehouder, laadpassen, handleiding,... (voorwaardelijke en niet-limitatieve 

lijst). Deze handelingen kunnen zorgen voor onomkeerbare zichtbare en onzichtbare wijzigingen aan de 

deelauto, die de Eigenaar-coöperant niet zal beschouwen als schade en waarvoor de Eigenaar-coöperant 

nooit een vergoeding zal kunnen eisen van Partago. Om het delen mogelijk te maken onder deze 

overeenkomst zal één sleutel van de deelauto ingebouwd worden in de uitrusting en nooit meer bruikbaar 

zijn in zijn oorspronkelijke staat. De Eigenaar-coöperant is hiervan op de hoogte en kan bij beëindiging van

deze overeenkomst voor dit feit geen schadevergoeding eisen van Partago. Gedurende de looptijd van 

deze overeenkomst kan Partago verdere uitrustingen toevoegen zonder dat de Eigenaar-coöperant zijn 

goedkeuring hiervoor dient te geven. Partago zal hiervan de Eigenaar-coöperant wel op de hoogte stellen. 

Alle uitrustingen toegevoegd door Partago aan de deelauto gedurende de looptijd van het contract zijn 

eigendom van Partago of van haar partners.

ART 7. Partago regelt eveneens de inschrijving van de deelauto bij de DIV op naam van de Eigenaar-
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coöperant via de verzekeringsmaatschappij gekozen door Partago vanaf de kennisgeving van de levering 

van de deelauto overeenkomstig ART 4. . Partago voorziet en betaalt de verzekeringen voor de deelauto.  

Deze verzekeringen betreffen: BA, herstelling van schade, bestuurdersverzekering, rechtsbijstand, 

pechverhelping. De Eigenaar-coöperant kan op elk moment het verzekeringscontract betreffende de 

deelauto opvragen aan Partago. Het is de verantwoordelijkheid van Partago om te voorzien dat elke 

gebruiker van de deelauto de gebruiksvoorwaarden van Partago juridisch sluitend accepteert, waaronder 

de regels van het rapporteren en veroorzaken van schade, vernieling en/of diefstal.  Wanneer er schade 

anders dan gebruiksschade wordt aangebracht aan de deelauto, wordt deze schade hersteld op kosten van

Partago of diens verzekering, desgevallend met mogelijkheid van verhaal op de gebruiker dan wel 

veroorzaker van de schade, vernieling en/of diefstal, en/of hun betreffende verzekering. Partago brengt de 

Eigenaar-coöperant bij wijzigingen aan het verzekeringscontract onmiddellijk op de hoogte.

ART 8. Partago publiceert van zodra alle voorgaande verbintenissen van Partago in orde werden gebracht 

de deelauto via de Partago app. Alle gebruikers/coöperanten van Partago kunnen vanaf dan van de 

deelauto gebruik maken via de Partago app, met inbegrip van alle uitrustingen in de deelauto, hierbij 

steeds de gebruiksvoorwaarden van Partago volgend. 

ART 9. De Eigenaar-coöperant gebruikt de deelauto enkel via de Partago app, zoals de andere Partago 

coöperanten. Hij zal in het bijzonder geen gebruik maken van de reservesleutel van de deelauto, tenzij 

uitzonderlijk anders overeengekomen tussen de Partijen.

ART 10. De deelauto zal op een tussen beide Partijen afgesproken locatie beschikbaar staan.  De locatie kan

een geografische zone zijn, of een geografisch punt, bepaald door Partago in overleg met de Eigenaar-

coöperant. De deelauto zal 24/7 bereikbaar zijn voor klanten van Partago, behalve eventueel op de 

momenten dat een andere klant, inclusief de Eigenaar-coöperant, de deelauto in gebruik heeft. 

ART 11.  Indien Partago geen eigen oplaadpunt beschikbaar stelt voor de deelauto aan de woonst van de 

Eigenaar-coöperant in samenspraak met de Eigenaar-coöperant, of wanneer een door Partago geplaatst 

oplaadpunt voor de deelauto aan de woonst van de Eigenaar-coöperant verwijderd wordt of onbruikbaar 

wordt op enerlei manier gedurende de looptijd van deze overeenkomst, dan kan de lokatie van de 

deelauto verschillen van de lokatie zoals afsproken in ART 10. . Afhankelijk van het gebruik van de deelauto 

kan Partago, na overleg met de Eigenaar-Coöperant, besluiten om de deelauto op een andere locatie te 

stationeren, teneinde het gebruik van de deelauto te verhogen.

ART 12. Partago neemt de deelauto mee in zijn onderhoudsschema, zowel hygiënisch als technisch, en 

zorgt voor de technische keuring van de deelauto. Ingeval van schade, zorgt Partago ook voor het herstel 

van de wagen al dan niet met mogelijkheid tot verhaal overeenkomstig ART 7.  op de veroorzaker hiervan 

dan wel de gebruiker en/of hun verzekering. 

PARTAGO cvba – Vlasgaardstraat 52 9000 Gent – info@partago.be – BTW BE 0606.986.111 

Pagina 3 van 5

mailto:info@partago.be


ART 13. Partago betaalt aan de Eigenaar-coöperant een vergoeding van ………… EUR per gereden 

kilometer, met een maximum van  ……………… EUR per maand en een minimum van ……………. EUR 

per maand, en dit gedurende de termijn van publicatie van de deelauto in de Partago app zoals vermeld in

ART 14. .  Deze vergoeding wordt per kwartaal berekend en betaald in de eerste week volgende op het 

betreffende kwartaal.  Het IBAN rekeningnummer waarop de vergoeding gestort wordt is  

…………………………………………………………………….  

ART 14. In geval van totaalverlies van de auto ten gevolge schade en/of een ongeval, stopt de publicatie 

van de deelauto in de Partago app en neemt deze overeenkomst een einde. De verzekering van Partago 

vergoedt de Eigenaar-coöperant het bedrag van de restwaarde van de deelauto zoals bepaald in het 

verzekeringscontract van Partago voor de deelauto.

ART 15. De termijn van delen van de deelauto in de Partago app is voor onbepaalde duur. Zowel Partago 

als de Eigenaar-coöperant kan beslissen de publicatie te beëindigen, mits een opzegtermijn van 6 maand.

ART 16. In de laatste maand van de opzegtermijn verwijdert Partago de uitrustingen die eigendom zijn van

Partago uit de deelauto, evenals bestickering aan deelauto, en beëindigt Partago de lopende contracten in 

naam van Partago betreffende de deelauto, zoals verzekering. Partago handigt zo spoedig mogelijk na 

deze handeling de deelauto over aan de Eigenaar-coöperant, inclusief alle bijhorende documenten, 

bijhorende toerustingen en reservesleutel waarvan sprake in ART 5.   Vanaf dat ogenblik gaan alle 

verplichtingen en overeenkomsten betreffende de deelauto, zoals de verplichting tot verzekering, de 

keuring, desgevallende herinschrijving, over op de Eigenaar-coöperant zelf. De Eigenaar-coöperant brengt 

dan zelf en op eigen verantwoordelijkheid deze formaliteiten in orde.

ART 17. De deelauto wordt in de regel opgeladen aan publieke en/of door Partago via de website 

aangegeven laadpunten met de laadpassen door Partago beschikbaar gesteld in de deelauto. Indien de 

Eigenaar-coöperant een Partago deelauto wil opladen aan zijn persoonlijk oplaadstation, zal hij Partago 

hiervan op de hoogte stellen. Partago zal met de Eigenaar-coöperant een afzonderlijke overeenkomst 

uitwerken om deze oplaadbeurten te vergoeden. 

ART 18. Voor zover één van de Partijen haar verbintenissen in navolging van deze overeenkomst niet 

naleeft, zal de andere – niet in gebreke blijvende - Partij de ingebreke blijvende Partij per aangetekende 

brief in kennis stellen met een precieze omschrijving van de tekortkoming die zij deze verwijt en de 

ingebrekestelling om daaraan te verhelpen binnen een tijdspanne van vijftien (15) kalenderdagen te 

rekenen vanaf de derde dag volgend op de datum van verzending van dit aangetekend schrijven. Indien 

de ingebreke blijvende Partij aan dat verzoek geen gevolg geeft binnen deze termijn, zonder dat zij 

daarvoor een geldige reden heeft, zal de andere – niet in gebreke blijvende - Partij gerechtigd zijn met 

onmiddellijke ingang een einde te maken aan de overeenkomst door kennisgeving aan de in gebreken 

blijvende Partij, en dit ook al is de initiële duurtijd van de overeenkomst of de betreffende verlenging op 
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dat ogenblik nog niet verstreken en dit onverminderd de toepassing van ART 16.  wat de ontmanteling van

de wagen betreft door Partago en de overdracht van de verplichtingen tot gebruik van de deelauto door 

de Eigenaar-coöperant.

ART 19. Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien voor de Partijen zijn 

niet overdraagbaar, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de andere partij. In afwijking van voorgaande alinea gaat in geval van overlijden, deze overeenkomst (en 

alle rechten en verplichtingen) over op de rechtmatige erfgenamen. Zij hebben het recht om deze 

overeenkomst verder te zetten dan wel stop te zetten binnen een termijn van uiterlijk 3 maanden volgend 

op het overlijden, hierbij de bepalingen in ART 16.  volgend omtrent de recuperatie van de eigendommen 

van Partago uit de deelauto.

ART 20. De nietigheid en onafdwingbaarheid van één der artikelen van onderhavige overeenkomst (of een 

deel daarvan) heeft niet de nietigheid en onafdwingbaarheid van de ganse overeenkomst of artikel tot 

gevolg. In voorkomend geval zullen Partijen over de vernietigde clausule of deel daarvan overleggen 

teneinde zoveel als mogelijk het economisch evenwicht van de overeenkomst te herstellen en zoveel als 

mogelijk (binnen de grenzen van wat toegelaten is) dezelfde gevolgen te creëren als zou de clausule of het 

deel ervan niet nietig of onafdwingbaar zou zijn.

ART 21. Deze overeenkomst kan niet worden gewijzigd anders dan op basis van wederzijdse en schriftelijke

instemming van de Partijen .

ART 22. Voor zover Partijen geen opgave doen van een ander adres dient elke kennisgeving te worden 

gedaan aan de adressen vermeld in de identificatie van de Partijen bij deze Overeenkomst. 

ART 23. Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Partijen zullen eventuele geschillen 

aangaande de uitvoering of interpretaties van deze Overeenkomst minnelijk trachten te regelen. Partijen 

zullen hierbij streven naar een redelijke interpretatie van de bepalingen van deze Overeenkomst. Indien 

binnen een redelijke termijn geen oplossing wordt gevonden, zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven 

van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd om in het geschil uitspraak te doen.

Opgemaakt in 2 exemplaren, op …...........................................................  te Gent.

De Eigenaar-coöperant, Voor Partago,

Joachim Jacob, dagelijks bestuurder
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