Algemene verhuurvoorwaarden Eend / 2CV

Betreffende auto’s zijn meer dan 35 jaar oud, de toegepaste techniek is bijna 50 jaar oud!
De techniek, rij- en remeigenschappen kunnen afwijken van wat u eventueel gewend bent!
Algemeen en gebruik
1.1 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig in overeenstemming
met zijn bestemming wordt gebruikt. De eenden mogen uitsluitend op de verharde openbare weg binnen de Nederlandse
landsgrenzen gebruikt worden.
1.2 Op Paed is te allen tijde gerechtigd de gehuurde eend na vermeend misbruik in te nemen.
1.3 U dient bij afname zelf de eend op schade te controleren en eventueel geconstateerde feiten aan ons te melden. Niet
vermelde schade wordt altijd in rekening gebracht!
1.4 Het is uitdrukkelijk NIET toegestaan aan rijvaardigheidstrainingen, rijden op een afgesloten circuit, rijexamens, circuitdagen,
wedstrijden etc. deel te nemen.
1.5 De bestuurder dient minimaal 24 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs, geldig voor de te huren
categorie. De bestuurder is minimaal 2 jaar in bezit van rijbewijs B.
1.6 Eigen koffers etc. mogen niet worden gebruikt op de eend, tenzij na toestemming van verhuurder.
1.7 Indien de eend voor grotere ritten gebruikt gaat worden dient bestuurder/huurder eventueel klein onderhoud te (laten)
plegen, zoals het controleren en eventueel na-/bijvullen van olie, remvloeistof. Na elke tankbeurt deze niveaus controleren,
evenals bandenspanning en op eventueel lostrillende delen.
1.8 Bekeuringen zijn voor rekening van de huurder/bestuurder.
1.9 Het is alleen aan de huurder toegestaan de gehuurde eend te besturen gedurende de overeengekomen huurperiode. Het is niet
toegestaan anderen dan op het huurcontract vermelde persoon in de eend te laten rijden.
1.10 De huurder maakt deel uit van het wegverkeer. Alle geldende verkeersregels en eventuele plaatselijke AVP’s zijn van krac ht.
1.11 Gebruik van alcohol en/of andere geestverruimende middelen is tijdens de huurperiode niet toegestaan.
1.12 Indien de eend uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
Huur, waarborgsommen en reservering
2.1 De borgsom bedraagt: zie “tarieven”, contant vooraf te voldoen.
2.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW en WA verzekering
2.3 Verhuur geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldige legitimatie. We houden ons het recht voor te vragen naar een 2e
legitimatiebewijs. De huurder dient een kopie van een geldig Nederlands legitimatiebewijs bij de verhuurder achter te laten
tijdens de huurperiode.
2.4 Bij reservering wordt een voorschot van € 50,- in rekening gebracht. Bij annulering kan geen restitutie van het voorschot plaats
vinden. Slecht weer is nooit een reden voor annulering. In uitzonderlijke gevallen kan hier in overleg van worden afgeweken. De
beslissing hiervoor ligt bij de verhuurder.
2.5 Vrije kilometers: 150 km; voor kilometers boven het vrijgestelde aantal, wordt € 0,15 per kilometer in rekening gebracht.
2.6 Bij calamiteiten onderweg dient in alle gevallen eerst telefonisch overleg met ons plaats te vinden. De huurder dient zelf voor
eventueel vervangend vervoer of terugreis te zorgen.
2.7 U krijgt de eend schoon mee, brengt u hem ook zo weer terug? Voor schoonmaken berekenen wij € 20,2.8 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde op enigerlei wijze door derden te doen gebruiken, tenzij zodanig gebruik
plaats vindt onder de directe verantwoordelijkheid en toezicht van huurder. Het is de cliënt evenmin niet toegestaan het
gehuurde buiten Nederland te (doen) brengen, behoudens met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
2.9 De huurder is verplicht om de eend voor het einde van de overeengekomen huurtermijn af te leveren-tenzij anders
overeengekomen- op de locatie waar het gehuurde is opgehaald en in dezelfde staat waarin de eend is ontvangen. Bij
overschrijding van de afgesproken huurtermijn is de huurder voor iedere dag cq gedeelte daarvan die de overschrijding
voortduurt aan verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldende huurtarief en het tarief van de bijkomende
door de cliënt verschuldigde vergoedingen onverminderd de vergoeding van schade -waaronder bedrijfsschade- van verhuurder
als gevolg van de te late teruggave van het gehuurde.
2.10 Het doorverhuren van het gehuurde is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Tevens mogen
aan het gehuurde geen veranderingen door de huurder- of in zijn opdracht- worden aangebracht tenzij verhuurder hiervoor
schriftelijk toestemming heeft verleend.
2.11 Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een huurovereenkomst- het huurcontract- in tweevoud worden ingevuld en
ondertekend door of namens de huurder.

Aansprakelijkheid
3.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ontstaan tussen het tijdstip waarop de huur is begonnen, en
het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd, mits binnen de openingsuren van de verhuurder of dealer. Als het gehuurde
buiten openingsuren van de verhuurder wordt ingeleverd wordt het gehuurde als geretourneerd beschouwd zodra de sleutel
fysiek is overhandigd aan verhuurder en verhuurder weer over het gehuurde object kan beschikken.
Voorts is dient aansprakelijk voor alle kosten -direct of indirect – die het gevolg zijn van verkeerd en/of onoordeelkundig
gebruik van het gehuurde, daaronder mede inbegrepen overbelasting van het gehuurde en de gevolgen van deelname aan
wedstrijden evenals overtreding van art. 26 van de wegenverkeerswet en andere overtredingen welke wettelijk zijn vastgelegd
in de wegenverkeerswet of/of wetboek van strafrechten. Artikel 4 Vrijwaring
4.1 De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de verhuurder, voor zover nodig, voor alle schade van de huurder of derden,
waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van de huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan
van de auto en/of toebehoren en/of de daarbij behorende documenten, kosten en/of schade van de huurder of derden door
gebreken aan de auto zoals o.m. lekkage, trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de
auto en/of toebehoren worden toegebracht al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door enige verzekering
gedekt alle tegen de verhuurder in te stellen vorderingen, en artikel 31 van de wegenverkeerswet en voor alle kosten,
vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd, ter zake van gedurende de

looptijd van de huurovereenkomst door bestuurders van het gehuurde gepleegde strafbare feiten. De verhuurder is nimmer
aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder tengevolge van vertraging in de aflevering van het gehuurde,
defecten aan het gehuurde, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel
bedoelde aanspraak van derden. De verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor fouten en/of incorrect verstrekte informatie
door het personeel van de door verhuurder ingeschakelde dealeradressen, ook indien opzet en/of grove schuld kan worden
verweten.
3.2 De eenden zijn conform de wet WA verzekerd. Casco schade (“All Risks”) is niet verzekerd. De verzekering is alleen geldig
binnen Nederland.
3.3 De huurder zal als een goede beheerder de gehuurde eend verzorgen en deze overeenkomstig gebruiken. Tenzij in de
schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig in goede staat te
hebben ontvangen.
3.4 De huurder is aansprakelijk voor schade tengevolge van diefstal en overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook
veroorzaakt, zowel aan de gehuurde eend als aan derden, ook wanneer deze schade niet aan de eend zichtbaar is en ongeacht
of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten voor herstel
of vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de eend aan de
verhuurder voldoen.
3.5 De huurder is aansprakelijk voor de eend tot dat deze incl. papieren ingeleverd is bij Op Paed. Na ontvangst van het
voertuig wordt de eend door de verhuurder geïnspecteerd.
3.6 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.
3.7 In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
- de instructies van verhuurder op te volgen;
- de politie ter plaatse te waarschuwen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan
diens verzekeraar te verstrekken;
- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
- het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van
schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
3.8 Bij schade kan huurder geen aanspraak maken op de beschadigde onderdelen.
3.9 De hoogte van het schadebedrag wordt door de verhuurder bepaald.
3.10 Bij stalling/parkeren van de eend dient te allen tijde ervoor te worden gezorgd dat de eend niet door derden kan worden
gebruikt. U bent zelf hiervoor verantwoordelijk.
3.11 Wanneer in geval van diefstal het contactsleuteltje, evt. alarm bediening en sleuteltje van het meegekregen ART
goedgekeurde slot niet overhandigd kunnen worden, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de diefstalschade.
Annulering
4.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annuleren tot de 3e dag vóór de dag van verhuur: 25% van de huursom
Bij annuleren tot de 2e dag vóór de dag van verhuur: 50% van de huursom
Bij annuleren tot de 1e dag vóór de dag van verhuur of op de dag van verhuur of later: 100% van de huursom
4.2 Daar waar bovenstaande voorwaarden niet voldoen of ontoereikend blijken, zijn de BOVAG standaard bepalingen voor
verhuur van auto’s, dan wel de Nederlandse wet van toepassing.
Overig
5.1 Op Paed is nimmer aansprakelijk voor enige schade toegebracht door, of als gevolg van het rijden met, een gehuurde eend.
5.2 Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij
aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer, tenzij anders wordt overeengekomen.
Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder
is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.
5.3 Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer
aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

