Verhuurder: Auto-en Bandenbedrijf Dijkstra Bakkeveen
HUURVOORWAARDEN
Verhuurd aan:…………………………………………

Naam bestuurder:

………………………………………..

Adres:

…………………………………………

Plaats:

…………………………………………

Telefoon:

…………………………………………

IBAN nummer:

…………………………………………

Verhuur alleen mogelijk voor bestuurders welke minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een
geldig Nederlands rijbewijs!!
Artikel 1: Verhuur Fiat Ducato
Verhuurder geeft in verhuur aan huurder navolgende personenbus, hierna te noemen het object: een bestelbus
zevenpersoons met het kenteken 66-VRP-6, brandstofsoort diesel. Het object is aan partijen genoegzaam bekend, zodat ze
geen nadere omschrijving verlangen. Bij aanvang van de huurdag is de huurder verplicht zich te legitimeren met een geldig
Nederlands rijbewijs en geeft de verhuurder toestemming om hiervan een kopie te maken voor zijn administratie.
Artikel 2: Huurprijs: De huurprijs bedraagt 69 zegge negenenzestig euro per huurdag. De huurder dient dit bedrag bij
aanvang van de huurperiode te voldoen, vermeerderd met de borgsom van minimaal € 500,- zegge: vijfhonderd euro.
Afhankelijk van de huurperiode, wordt de borgsom verhoogd. Na afloop huurperiode en controle van het voertuig wordt de
borg terugbetaald. Bij extra verreden kilometers worden deze kilometers verrekend met de borg. Bij eventuele schade wordt
het schadebedrag verrekend met de borg met een maximum van de borg. Bij schade boven de € 500,- worden de extra
verreden kilometers niet verrekend met de borg, maar dienen de extra verreden kilometers contant achteraf te worden
voldaan.
Artikel 3: Meerkilometers: De huurder heeft recht op 1 dag 400 km vrij op de totale huurperiode exclusief
brandstof. Voor meer gereden kilometers geldt een meerprijs van 0,18 zegge: achttien eurocent per kilometer. De
afrekening van meer gereden kilometers wordt, zoals vermeld in artikel 2, verrekend met de borgsom of bij schade boven de
€ 500,- dienen deze contant bij terugname van het voertuig te worden voldaan.

Artikel 4: Huurdag: Een huurdag is van 's ochtends 08.00 uur tot de volgende dag 07.00 uur 's ochtends De huurbus wordt
aan het begin van de huurdag afgeleverd met een volle tank diesel. De huurder dient ervoor te zorgen dat de bus bij
inlevering afgetankt is met de juiste brandstof. Bij inlevering dient de brandstofbon overhandigd te worden. Indien wordt
geconstateerd dat er niet juist is afgetankt, zal het voertuig eerst worden afgetankt, alvorens er wordt afgerekend. Deze
getankte brandstof is voor rekening van de huurder.
Artikel 5: Overige huurvoorwaarden
5.1 De huurder verklaart het object te hebben aanvaard in goede staat van onderhoud.
5.2 De huurder zal het object naar aard en bestemming gedurende de gehele huurtijd bij voortduring onafgebroken
gebruiken en daarbij in acht nemen, alle voorschriften die van overheidswege ten aanzien van het object in de meest ruime
zin zijn of worden uitgevaardigd. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de
hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter
beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
5.3 De huurder zal aan het object geen veranderingen mogen aanbrengen.
5.4 Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- &
koelvloeistofpeil, bandenspanning en wielwissel t.g.v. een lekke band; Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van
technische storingen van het voertuig! Schade aan banden door inrijding van buitenaf komt voor rekening van huurder; Bij
diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de originele documenten en autosleutels binnen de afgesproken
huurperiode bij het verhuurbedrijf ingeleverd worden. Bij het niet inleveren van de bovengenoemde bescheiden bent u als
huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object.
Vernielingen en extreme vervuilingen worden direct doorbelast aan de huurder met een minimum van € 25,-.
5.5 De verzekeringspremies (voor WA-verzekering en Personen Ongevallen Inzittendenverzekering) en belastingen
(waaronder wegenbelasting) komen ten laste van verhuurder. Tollen, veergelden en andere belastingen zijn voor rekening van
de huurder. Uitzondering hierop is het voorruit, bij breuk of beschadigingen geldt een eigen risico van € 150,-

5.6 Huurder is verplicht het betreffende huurvoertuig op de overeengekomen datum/tijd en plaats in te leveren. Indien het
voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming
van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit
is van verhuurder. Mocht het voertuig later zijn ingeleverd heeft huurder geen recht meer op zijn borg. Mocht het borgbedrag
niet voldoende zijn om de overschrijdende dagen te voldoen, word het overschrijdende bedrag in rekening gebracht.
Overschrijdende dagen die niet van het borgbedrag betaald kunnen worden, worden dubbel berekend van de dagprijs.
5.7 Bij gebruik van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beinvloeden kan bij schade het totale schadebedrag op
de huurder worden verhaald.
Artikel 6: Boetes en schades
6.1 Boetes welke binnen de huurperiode zijn opgelopen zijn voor rekening van de huurder. De verhuurder zal deze middels
een rekening en een kopie van de beschikking in rekening brengen bij de huurder.
6.2 Alle schade aan het voertuig dient direct te worden vermeld bij verhuurder. De verhuurder behoudt het recht om de huur
eventueel per direct te beëindigen om de schade te herstellen. Indien schade niet binnen redelijke termijn wordt vermeld aan
de verhuurder, zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor deze schade. Huurder dient voor het voertuig geschikte
brandstof te tanken. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken
indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
Het is niet toegestaan om in de auto te roken.
6.3 De huurder is aansprakelijk voor alle documenten, zoals kentekencard en groene kaart, die met het huurvoertuig worden
meegegeven. Als deze documenten niet worden teruggegeven aan het einde van de huurperiode zal de gebruiker
aansprakelijk zijn voor alle schade voor Auto- en Bandenbedrijf Dijkstra direct of indirect daardoor ontstaan.
Evenals schade welke is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
en het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd. Wanneer schade is
ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de
alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij
verhuurder zijn ingeleverd is de huurder ook aansprakelijk.
6.4 De huurder dient in geval van een aanrijding/ ongeval altijd de politie in te schakelen. En namen en adressen van de
betrokkenen alsmede eventuele getuigen op te nemen. De huurder is verplicht foto’s van een aanrijding en/ of
ongevalssituatie te maken. Het huurvoertuig dient na een ongeval niet te worden achtergelaten, zonder voldoende
maatregelen te hebben getroffen, om het voertuig veilig te stellen. Zo spoedig mogelijk na een aanrijding/ ongeval dient
Auto- en Bandenbedrijf Dijkstra middels een schade aangifteformulier en telefonisch hiervan op de hoogte te worden
gebracht.
6.5 Indien uw reisbestemming het buitenland is, dient u dit te melden en wordt u geacht in het bezit te zijn van een
reisverzekering. De meldingsplicht is van belang in geval van winterse omstandigheden, zodat de verhuurder de auto kan
voorbereiden met winterbanden. Wordt dit niet gemeld, kan de huurder bij schade medeaansprakelijk gesteld worden, ook al
heeft deze de schade niet veroorzaakt!
Artikel 7: Pechgevallen
7.1Bij pech aan het voertuig dient u eerst de ANWB te bellen tel. 0900-9000888 en daarna z.s.m.
Auto- en Bandenbedrijf Dijkstra te informeren op tel. ( 0516- 421774 b.g.g. 06- 20739320) of te mailen
op info@garagedijkstra.nl
Indien er pech ontstaat tijdens de huurperiode, wordt er minimaal een dag doorbelast aan de huurder.
______________________________________________________________________________________________________
Begin kilometerstand: …………….. datum: …………………tijd: ………….….tankinhoud: …..………………
Eind kilometerstand : …………….. datum: …………………tijd: ………….….tankinhoud: …..……………....
Borg betaald € …………..
Handtekening voor akkoord: ……………………………... Datum/plaats: ………………….…………

