
Voorwaarden verhuur met chauffeur.

1. Definities
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1.1 Voertuig: het voertuig welke het onderwerp is van de huurovereenkomst.
 1.2 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst 
   sluit.
 1.3 Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de 
   huurovereenkomst sluit.
 1.4 Chauffeur: door verhuurder aangestelde bestuurder van het voertuig.
 1.5 Opdrachtbevestiging: Vastlegging van de huurovereenkomst.
   In de opdrachtbevestiging staan in elk geval de volgende gegevens:

• Naam en diverse contactgegevens van de huurder en de verhuurder. 
• Gemaakte (prijs)afspraken tussen de huurder en de verhuurder.
• Datum, plaats en tijd van de (geplande) aanvang en afsluiting van de huurperiode.

 1.6 Vestiging: de locatie van waar uit het voertuig wordt verhuurd en de gereden kilometers 
   worden berekend.

2. Reserveren
 2.1  Een reservering kan telefonisch, per email, post of mondeling worden gedaan.
 2.2  Na reservering verstuurt verhuurder aan huurder een opdrachtbevestiging en factuur als 
   blijk van acceptatie. Het versturen kan zowel per email als per post.
 2.3  Huurder accepteert de opdrachtbevestiging door betaling van de in opdrachtbevestiging 
   genoemde aanbetaling. Tevens stuurt huurder de opdrachtbevestiging getekend retour aan 
   verhuurder.
 2.4  Tijdens de periode tussen de reservering en het moment van ontvangst van de aanbetaling 
   en getekende opdrachtbevestiging, is de reservering in optie. 
   Deze periode zal niet langer duren als twee weken, tenzij uit de opdrachtbevestiging anders 
   blijkt.
 
3.  Annuleren
 3.1  De overeenkomst kan door huurder schriftelijk, per email of per post, zonder opgaaf van 
   redenen worden geannuleerd. 

• Indien huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode annuleert is deze 
geen huursom verschuldigd. De aanbetaling zal niet gerestitueerd worden.

• Indien huurder annuleert binnen een maand van aanvang van de huurperiode tot een 
week voor aanvang van de huurperiode, is hij gehouden tot betaling van 50% van de 
overeengekomen huursom. De aanbetaling zal hiermee worden verrekend.

• Indien huurder annuleert binnen een week voor aanvang van de huurperiode is hij 
gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen huursom. De aanbetaling zal 
hiermee worden verrekend.
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 3.2  In overleg tussen huurder en verhuurder kan de huurtermijn eenmalig kosteloos worden 
   gewijzigd. Iedere volgende wijziging is uitsluitend mogelijk tegen een aanvullende 
   vergoeding van 50% van de overeengekomen aanbetaling als administratiekosten. Deze 
   administratie kosten worden niet met de huursom verrekend.
 3.3  De verhuurder is gerechtigd een verhuur te annuleren als de (weers)omstandigheden 
   schade aan het voertuig kunnen veroorzaken, de huurder heeft in dat geval recht op 
   restitutie van de huursom of er wordt in overleg tussen huurder en verhuurder een nieuwe 
   huurperiode besproken. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor 
   huurder voortvloeiende uit de ontbinding van de overeenkomst.
 3.4  a  Als door welke oorzaak dan ook de verhuurder niet in staat zal zijn de auto aan de 
    huurder ter beschikking te stellen, zal de verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst 
    zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder is niet aansprakelijk 
    voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende uit de ontbinding van de 
    overeenkomst.
   b  De verhuurder zal proberen om vervangend vervoer aan te bieden. Aan vervangend 
    vervoer kunnen zowel meer als minder kosten verbonden zijn. Verhuurder deelt deze 
    aan huurder mee bij een eventueel aanbod van vervangend vervoer. 
   c  Indien geen vervangend vervoer aangeboden kan worden zal de verhuurder de door 
    de huurder betaalde huursom per omgaande volledig restitueren. 
   d  Indien huurder het aangeboden vervangend vervoer niet wenst te accepteren zal dit 
    aangemerkt worden als annuleren door huurder. De leden 1 en 2 van dit artikelen 
    zullen dan toegepast worden.

4.  Betaling
 4.1  Binnen 2 weken na toezending van de opdrachtbevestiging en factuur dient de aanbetaling  
   door huurder te worden voldaan.
 4.2  De resterende huursom dient uiterlijk een week voor aanvang van de huurperiode te zijn 
   voldaan. 
 4.3  Als de betaling niet tijdig is voldaan houdt de verhuurder zich het recht voor de reservering 
   cq de overeenkomst te ontbinden.

5.  Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig
 Tijdens de huurperiode zijn de aan gebruik van het voertuig verbonden kosten van de brandstof 
 en vloeistoffen voor rekening van de verhuurder. Tolgelden en parkeergelden zijn voor rekening 
 van de huurder. Een en ander tenzij in de opdrachtbevestiging anders is  overeengekomen.
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6.  Ingeval van schade
 6.1  De huurder is gehouden de aanwijzingen van verhuurder op te volgen.
 6.2 De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van 
   eigendommen van de huurder uit het voertuig.
 6.3  De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan door de huurder 
   met het voertuig vervoerde personen en/of goederen.

7.  Toepasselijk recht
 Op deze voorwaarden en de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ieder 
 geschil over de voorwaarden en/of de huurovereenkomst zal beslecht worden door een daartoe 
 als gevolg van de wet bevoegde Nederlandse gerechtelijke instantie. 
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