ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijzen
Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. De prijzen zijn vermeld inclusief btw, doch exclusief ander kosten (brandstofverbruik en schadekosten)
Bevestiging per e-mail
Elke reservatieaanvraag via de website zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail.
Bevoegde instanties en rechtspraak
Op deze overeenkomst is uitsluiten het Belgische recht van toepassing. Ingeval van betwisting is enkel de Rechtbank van de maatschappelijke zetel van firma
Vedigo bevoegd.
Art1. De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud en reinheid en verklaart zich bereid de
brandstof, verbruikt tijdens de huurperiode te betalen. M.a.w. de huurder huurt het voertuig met volle tank en brengt het voertuig met volle tank terug. Indien
tijdens of na de verhuring blijkt dat verkeerde brandstof in het voertuig getankt werd, verbindt de huurder er zich toe, de kosten van reinigen en herstellen
van de brandstoftank en motor te zullen vergoeden. De huurder wordt geacht het voertuig te behandelen als “een goede huisvader”.
Art 2. Voor het besturen van onze voertuigen dient de huurder ouder te zijn dan 28 jaar, in het bezit te zijn van een geldig Belgisch rijbewijs en gedomicilieerd
in België. De ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen, met de natuurlijke personen en met de verenigingen, in
wiens naam hij optreedt ten overstaan van de verhuurder, voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze overeenkomst en conform de
wettelijke bepalingen ter zake.
Art 3. De huurder erkent eveneens, op het ogenblik van de in ontvangst name van het voertuig, dat het voertuig perfect gesmeerd is en dat olie- en waterpeil
normaal is en dat het voertuig in perfecte staat bevindt. De huurder erkent dat de 4 banden in goede staat verkeren, zonder sneden en normale slijtage. In
geval van beschadigingen van een dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder zich deze onmiddellijk te vervangen door een
andere band van dezelfde afmetingen en merk. De huurder erkent eveneens dat het gehuurde voertuig voorzien is van alle reglementaire benodigdheden
zoals; EHBO kit, driehoek, blusapparaat, fluorescerend vestje, compressor en originele boorddocumenten, en verbindt zich deze benodigdheden en originele
boorddocumenten terug te geven bij de teruggave van het voertuig. Bij verlies van de boorddocumenten is een forfaitaire schadevergoeding van 500,00€
verschuldigd. De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betalingen van opgelopen boetes of retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van
het woord. Per opgelopen boete of retributie zal een administratiekost van 30€ (+ btw) door de verhuurder aangerekend worden aan de huurder. De huurder
erkent eveneens op de hoogte te zijn dat er een absoluut rookverbod in het voertuig geldt. Bij schending van dit rookverbod zal een toeslag van 100€
aangerekend worden.
Art 4. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de verhuring geldig voor 24 uren: van 8.30u tot 8.30u of van 17u tot 17u ’s anderendaags. De verhuur voor
een weekend is van vrijdag 18u tot en met zondag 18u. De verhuur voor een week loopt van maandag 8.30u tot en met de maandag erop 8.30u.
Art 5. De verhuurder wordt niet aansprakelijk gesteld voor verlies of schade aan alle bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in of op het voertuig,
door de huurder of ieder ander persoon, tijdens de duur van het contract of na het inleveren van het voertuig bij de verhuurder. De verantwoordelijkheid voor
goederen welke aan boord van het gehuurde voertuig vervoerd worden, blijft volledig ten laste van de huurder.
Art 6. Indien de huurder het gehuurde voertuig niet terugbrengt op de vastgestelde datum, is hij verplicht de verhuring en de afgelegde kilometers te betalen
aan de normale prijs – zonder te kunnen genieten van eventuele speciale voorwaarden welke hem zouden toegekend zijn – vermeerderd met een vergoeding
van 50€ per dag vertraging, en dit zonder ingebrekestelling.
Art 7. De huurder verklaart het voertuig uitstekend te kunnen besturen, en niet ontzet te zijn uit het recht een voertuig te besturen. Hij zal zijn rijbewijs en
identiteitskaart voorleggen aan de verhuurder. Het rijbewijs van de huurder dient ouder te zijn dan 1 jaar, zo niet zal hem geen voertuig afgeleverd worden.
Art 8. Het voertuig mag niet bestuurd worden door een persoon die zich onder invloed van geestelijke dranken of verdovende middelen bevindt. De huurder
verbind zich er tevens toe alle inbeslagneming van het voertuig te beletten. Indien de huurder het voertuig wil laten besturen door derden, moet hij vooraf
toelating van de verhuurder bekomen. Ingeval van breuk op deze overeenkomst verklaart de huurder zich burgerlijk verantwoordelijk voor deze derden en zal
de schade welke hieruit voortvloeit zelf dragen.
Art 9. Indien de huurder de verhuringsperiode wenst te verlengen, moet dit ten minste 24 uur voor het einde van de verhuringsperiode aangevraagd worden
bij de verhuurder, via mail telefoon of schriftelijk. Deze aanvraag voor verlenging heeft haar uitwerking alleen na het akkoord van de verhuurder en de daar
uitvloeiende prijsaanpassingen.
Art 10. De verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij h-bij de in ontvangst name van het voertuig of op voorhand via
overschrijving. De verhuurder heeft het recht om het bedrag van de waarborg te compenseren met elk bedrag dat de huurder verschuldigd blijft aan de
verhuurder.
Art 11. Bij ongeval of beschadiging van het voertuig wordt de vrijstelling doorgerekend aan de verhuurder. Het voertuig is BA en Omnium verzekerd via
Mobility Safe 1 van Baloise Insurance. De voorwaarden van de verzekering vindt u op onze website. Bij onregelmatigheden, incidenten en schadegevallen,
behoudens bij de schadegevallen in recht, zullen forfaitaire administratiekosten aangerekend worden ten bedrag van 300€. Voor dakschade bedragen de
forfaitaire administratiekosten 500€. Reparaties aan het gehuurde voertuig uitgevoerd door derden, zonder toestemming van de verhuurder, zijn voor
rekening van de huurder.
Art 12. Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomstammen of andere zaken in de hoogte, blijven ten laste van de
huurder, m.a.w. dakschade is nooit verzekerd.
Art 13. Bij elk ongeval of incident met het voertuig blijft de verhuurder de bewaker van het voertuig en is hij verplicht dezelfde dag de verhuurder op de hoogte
te brengen. De huurder is eveneens gehouden de formaliteiten bestemd voor de verzekering in te vullen en door te sturen naar de verhuurder. Hij verbindt
zich elk ongeval of incident te doen vaststellen door de politie.
Art 14. Bij elke verhuring wordt een tegensprekelijke schadefiche opgesteld die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de
huurperiode.
Bij het ondertekenen van het huurcontract gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

