Voornaamste voorwaarden voor het huren van een minibus
De huurder heeft een minimum leeftijd van 23 jaar en is in bezit van een geldig rijbewijs B
sinds minstens 1 jaar, zonder beperkingen.
Bijstand- en repatriëringverzekering (Touring pechverhelping) zijn inbegrepen in de
huurprijs.
De maanden Juni, Juli, Augustus en schoolvakanties zullen er geen kortingen van
toepassing zijn, enkel korting bij verhuringen van meer dan 15 dagen( 250km p/d).
De minibus wordt proper en met een volle brandstoftank afgeleverd en dient zo ook bij het
einde van de huurperiode bij ons ingeleverd te worden, zoniet worden de kosten voor het
reinigen en (brandstof + €8 excl. Btw voor de verplaatsing) aangerekend volgens contract
Roken, eten en dieren zijn verboden in onze voertuigen.
Onderverhuren, koeriersdiensten en of taxi zijn niet toegestaan.
Voor afhaling dient de huursom en de waarborg ( kredietkaart, contant) betaald te worden.
Al de kosten ten gevolge van misbruik van het voertuig en verkeersboetes tijdens de
huurperiode zijn ten laste van de huurder.
Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.
Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die voortvloeit,
rechtstreeks hetzij onrechtstreeks uit een defect of het niet functioneren van het verhuurde
goed, ongeacht de oorzaak van het defect, vergoedingen of tussenkomsten zijn uitgesloten.
Voor schades (buiten normale slijtage) waarbij de herstellingskosten niet te verhalen zijn bij
derden, bij diefstal of door een ongeval dat de huurder veroorzaakt heeft kan maximaal de
volle vrijstelling op de omniumverzekering aangerekend worden.
Bij overschrijding van de kilometerbeperking zullen extra kosten per kilometer aangerekend
worden aan het afgesproken tarief.
Weekend is van zaterdagmorgen 8u30 uur tot maandagmorgen 8uur.
½ dag huren kan enkel van maandag t.e.m. vrijdag van 8u30uur tot 12uur of 13uur tot 17uur.
Reserveren kan enkel voor een periode van minimum 5dagen, een voorschot dient betaald te
worden van de ½ van de volledige huurprijs(periode).
Reservaties zijn slechts geldig na bevestiging door ons en na betaling van het voorschot.
Huurperiode: afhalen tussen 8u30uur en 17u30uur, zaterdag enkel op afspraak tot maximum
10u00, geen vertrek of aankomst op zon- of feestdagen.
Afhalingen en vertrek de dag voordien vanaf 17u30, is een supplement van €25
Bij inlevering buiten de openingsuren wordt een controle van het voertuig bij dag nadien
uitgevoerd en de huurder wordt van eventuele schade op de hoogte gebracht.
Het huurcontract wordt pas afgesloten als de sleutels, boorddocumenten en controlerapport in
ons bezit zijn.
Voor administratiekosten betreffende bekeuringen, schade en dergelijke wordt €25 per
afhandeling aangerekend.
De volledige verhuurvoorwaarden kan je steeds bij ons op kantoor verkrijgen.

