bvba

Algemene voorwaarden van de verhuring van de minibus bij Garage Vantieghem BVBA
Artikel 1.

Artikel 7.

Het Belgisch recht inzake huur van roerend goed is van toepassing
op huidige overeenkomst, behoudens hieronder voorkomend
afwijkend beding.

De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. Het
voertuig wordt afgeleverd met een volle brandstoftank en dient
derhalve ook met volle brandstoftank teruggebracht te worden.
Indien dit niet het geval is wordt de kostprijs van de tankbeurt
ofwel direct afgerekend, ofwel ingehouden van de waarborg.

De verhuurder kan in geen geval als transportondernemer
aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 2.
De huurder heeft de minimum leeftijd van 23 jaar en is in het
bezit van een geldig rijbewijs B dat sedert ten minste 1 jaar werd
afgeleverd.
Een kopie van het rijbewijs en identiteitskaart wordt gevraagd en
bijgevoegd bij deze overeenkomst.
Artikel 3.
De huurder verbindt zich:
- het voertuig slechts te gebruiken voor zijn persoonlijke
behoeften;
- het voertuig zelf te besturen;
- niet deel te nemen aan wedstrijden of testritten;
- geen reizigers tegen betaling te vervoeren;
- niet meer personen te vervoeren dan aangegeven op de
inschrijvingskaart, m.a.w. 8 + 1;
- het voertuig niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of
voor het vervoeren van koopwaar;
- geen ander voertuig te slepen;
- bij het onbeheerd achterlaten van het voertuig de
antidiefstalvoorziening in te schakelen, het voertuig af te sluiten
en de sleutels alsmede de autopapieren mee te nemen
Artikel 4.
De huurder blijft als enige aansprakelijk voor veroordelingen en
bekeuringen die tegen hem zouden worden opgemaakt wegens
inbreuken op de door de verkeerswetten uitgevaardigde regels.
Artikel 5.
De huurder erkent nadrukkelijk het voertuig te hebben onderzocht
en getest waarbij hij vaststelde dat het aan hem werd geleverd
in perfecte staat van functioneren, koetswerk en onderhoud.
Hij verbindt zich ertoe het voertuig in dezelfde staat terug te
bezorgen.
Gebreken of beschadigingen worden bij aanvang van de
huurovereenkomst vermeld op pagina 1 van de huurovereenkomst
alsook de kilometerstand en voor akkoord ondertekend door
huurder en verhuurder.
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Artikel 8.
Het gehuurde voertuig dient teruggebracht te worden op volgend
adres: Vierkeerstraat 19 te 8551 Heestert. Bij gebreke zullen kosten
van afhaling worden aangerekend.
Artikel 9.
De factuur en waarborg dienen betaald te worden vóór aanvang
van de huurovereenkomst op rekeningnummer KBC 738-018984639 of cash.
Bij annulering van de reservatie wordt een forfaitaire
schadevergoeding aangerekend van de helft van de kostprijs van
de initiële huurtijd.
De waarborg wordt slechts terugbetaald aan de huurder bij
nakoming van alle verbintenissen.
Artikel 10.
Het koetswerk, interieur, aanwezigheid van reservewiel,
brandblusapparaat, fluovest en boordpapieren worden bij
aankomst bij aanwezigheid van beide partijen gecontroleerd
alsook de kilometerstand. Bij overschrijding van 300 kilometer
per dag, zal er een vergoeding gerekend worden van 0,15 euro per
kilometer en ofwel direct worden afgerekend bij aflevering van
het voertuig ofwel ingehouden van de waarborg.
Artikel 11.
De waarborg van de B.A. is niet verworven aan bestuurders van
minder dan 23 jaar. Voor elk ongeval is een niet geïndexeerd
eigen risico van 123,95 euro van toepassing wanneer het voertuig
bestuurd wordt door een persoon van minder dan 25 jaar. Deze
vrijstelling wordt op 74,37 euro gebracht als de bestuurder meer
dan 25 jaar oud is.
De diefstaldekking wordt niet verleend bij het niet in werking
stellen van het antidiefstalsysteem en zal de huurder het geleden
verlies volledig zelf moeten bekostigen.
Bescherming van het voertuig
- brand: zonder eigen risico
- glasbreuk: zonder eigen risico
- natuurkrachten en dieren: zonder eigen risico
- diefstal: zonder eigen risico
- ongevallen: eigen risico 700 euro.

