HUURVOORWAARDEN FIETSAANHANGWAGEN
Artikel 1:
De besuurder van het trekkend voertuig dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B en een kentekenplaat van het trekkend
voertuig. De bestuurder dient eveneens zijn verzekeringsinstantie op de hoogte te stellen dat zijn voertuig een ongeremde
aanhangwagen met MTM <750Kg zal voorttrekken. De verhuurder legt bij afhaling het COC attest van de aanhanger voor ter inzage van
de bestuurder.
Artikel 2:
De huurder vergewist zich vooraf (bij afhaling) van de goede staat van de verhuurde aanhangwagen en of die wettelijk in orde is.
Eventuele opmerkingen worden vermeld op de verhuurovereenkomst.
Artikel 3:
Bij het uitlenen of afhalen van de aanhangwagen en/of toebehoren wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld en een
waarborg of onderpand gegeven zoals beschreven in de huurovereenkomst. De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde goederen bij
het einde van de verhuurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de Fiets(en) en/of toebehoren wordt de
waarborg terugbetaald na een technische controle en voor zover er geen schade of abnormale bevuiling wordt vastgesteld. Bij
beschadiging of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg voor het bedrag van de schade ingehouden (zie
artikel 5).
Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddelijk te vereffenen. Dit
wordt genoteerd op het verhuurcontract. De huurder is gehouden elk schadegeval, ongeval of diefstal onmiddellijk te melden aan het
verhuurcentrum, dit tenlaatste bij inlevering van de goederen.
Artikel 4:
De huur dient vooraf betaald te worden en dient als verworven beschouwd.
Artikel 5:
De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtreding als diefstal.
Prijzen voor herstel zijn afhankelijk van de schade, indien de schade hersteld wordt door de verhuurder wordt de aankoopprijs van de
gebruikte onderdelen doorgerekend, werkuren aan € 54,00 per uur. Indien de schade hersteld wordt door een gespecialiseerde firma
wordt de factuur doorgerekend vermeerderd met een verplaatsingsvergoeding.
Indien de goederen abnormaal vuil (te bepalen door verhuurpunt) worden teruggebracht wordt er €40,00 aangerekend voor de
schoonmaak.
Bij annulatie van een verhuurovereenkomst wordt een bedrag aangerekend volgens volgende annulatievoorwaarden:
Bij annulatie > 30 dagen vooraf: 10% van het huurbedrag
Bij annulatie < 14 dagen vooraf: 30% van het huurbedrag
Bij annulatie < 7 dagen vooraf: 50% van het huurbedrag
Bij diefstal of verlies van de verloren goederen dient de huurder onmiddellijk het verloren goed te betalen aan de verhuurder. Het
aangerekende bedrag is de winkel- of cataloguswaarde van het verhuurde goed.
De huurder verbindt zich ertoe bij diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.
Artikel 6:
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade evenmin als deze veroorzaakt worden door de
staat van de aanhangwagen.
Artikel 7:
Bij inlevering van de goederen dient de huurder de huurovereenkomst voor te leggen. Indien de aanhangwagen niet tijdig ingeleverd
wordt, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een identiek aanvullend huurgeld verschuldigd per dag ( €40/ dag) t.e.m. de
datum dat de aanhangwagen wordt ingeleverd. Een begonnen dag wordt in rekening gebracht als een volledige dag.
De goederen dienen uiterlijk op de aangegeven datum en het aangegeven uur te worden afgehaald en ingeleverd te Markekerkstraat 81,
8510 Marke, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 8:
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen. Bij ontbreken van tijdige
betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% evenals een schade vergoeding van 10% (met een
minimum van €75,00) verschuldigd.
Artikel 9:
Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met bovenvermelde huurvoorwaarden.

