ALGEMENE VOORWAARDEN
OLDTIMERVERHUUR ITALIAN & FRIENDS
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Bepalingen

1.1
1.2
1.3
1.4
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Oldtimerverhuur Italian & Friends hierna te noemen verhuurder.
Natuurlijk of rechtspersoon die overeenkomst sluit hierna te noemen huurder.
Bestuurder minimaal 21 jaar of ouder en 3 jaar in bezit van geldig rijbewijs.
Borg per auto € 500,00 restitutie binnen 8 dagen per bank.
Bij schade altijd eerst verhuurder op de hoogte stellen en alle aanwijzingen
opvolgen.
Verhuur dag is van 09.00 tot 18.00 uur tenzij anders schriftelijk vermeld.
Het is verboden om in alle voertuigen te roken. Bij overschrijding van
verbod bedragen de reinigingskosten € 500,00
Overeenkomst is geldig wanneer contract door verhuurder en huurder ondertekend zijn.
Huurder dient kopie rijbewijs bij te voegen.
Bij uitval voertuig door overmacht zal verhuurder alles in het werk stellen om
een gelijkwaardig voertuig te leveren. Indien dit niet mogelijk is heeft huurder recht op
totale restitutie van huurprijs. Huurder vrijwaard verhuurder van andere kosten.
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2

Voertuigen

2.1

Bij huur meerdere dagen verplicht huurder zich om auto s’nachts op afgesloten terrein te
plaatsen.Tenzij anders vermeld en in overleg verhuurder.
2.2 Huurder verplicht zich om zich aan de geldende verkeersregels te houden. Eventuele
verkeersovertredingen worden verhaald op huurder.
2.3 Huurder en passagiers rijden op eigen risico.
2.4 Bij schade aan voertuig geld een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis.
2.5 Het is verboden huisdieren te vervoeren in de voertuigen.
2.6 Het is verboden te roken in de voertuigen.
2.7 Huurder dient zelf zorg te dragen voor kinderzitjes.
2.8 Het is verboden het voertuig te verhuren aan derden.
2.9 Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen wanneer sprake is
van onzorgvuldig handelen en of omstandigheden blijken die verhuurder niet bekend
waren bij aanvang huurperiode.
2.10 Bij schade dient u per direct contact te zoeken met verhuurder en zijn aanwijzingen op te
volgen. U dient ten alle tijden de instanties in te schakelen en aanrijding formulieren in te
vullen.
2.11 Sommige oldtimers dient u met tanken een beetje loodvervanger toe te voegen, deze
vind u in de motorkap cq kofferbak.
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3

Betalingen

3.1

3.4

Bij ondertekening contract bruiloft volgt aanbetaling factuur.
Restant uiterlijk 14 dagen voor aanvang bruiloft
Bij huur dag/weekend/week betaling huurperiode en borg vooruit.
Bij het niet nakomen van uw betalingsverplichting vervalt het huurcontract
echter blijft uw betalingsverplichting overeind.
Betalingen uitsluitend per bank vooruit. Geen PIN of contant mogelijk.
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Overige bepalingen/regels

4.1
4.2
4.3

Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Bestuurders niet onder invloed zijn van drank of verdovende middelen.
Huurder is verplicht zich te legitimeren, zonder legitimatie wordt het voertuig niet
meegegeven.
In sommige gevallen huurt u een oldtimer, pas uw gedrag en rijstijl daarop aan.
Wees u bewust dat de oldtimer anders rijdt dan u gewend bent.
Verhuurder draagt zorg dat het voertuig in goede staat is en voertuig compleet.
Alle voertuigen zijn in bezit van:
- 4 hesjes gekleurd bij pech.
- Parkeerschijf.
- Life Hammer.
- Verbanddoos
- Gevaren driehoek.
Breng en haal service mogelijk in overleg. Prijs op aanvraag.
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