Algemene Voorwaarden Paardenwagentje•nl
De paardenwagens: Het betreft voertuigen lichte vracht tot 3.5 ton waarvoor B-rijbewijs vereist is (BE-rijbewijs noodzakelijk indien aanhangwagen wordt getrokken) deze kunnen enkel gereserveerd worden d.m.v.
het reserveringssysteem via de website. De huurprijs is vastgesteld evenals het kilometer forfait. De extra kilometers zullen verrekend worden met de waarborgsom. De huurder ondertekend het huurcontract en de
algemene voorwaarden bij aanvang van de huurperiode en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden vermeld op de website en op de overeenkomst. Bij aanvang worden de huurgelden en waarborg per
bank betaald en is er een kopie van het rijbewijs (voor en achterkant) door ons ontvangen.

a

Indien de paardenwagen niet tijdig retour gebracht is, zal er een boete van 250 Euro incl. 21% BTW aangerekend worden. Deze zal naarmate de waarborg hiertoe rijkt, hierop in
mindering worden gebracht.

b

De huurder zal het voertuig als een goede huisvader gebruiken in de breedste zin van het woord. Elke vorm van schade, wat ook de oorzaak is, zal integraal vergoed dienen te worden door de
huurder, tenzij de verhuurder de verzekering kan inroepen of de schade binnen de garantieperiode kan laten herstellen door de leverancier van de paardenwagen. De huurder zal het voertuig enkel
gebruiken waarvoor het bestemd is, met andere woorden enkel en alleen voor paardenvervoer.

c

De kosten voor brandstof (Diesel), wassen, overmatige slijtage en kosten te wijten aan nalatigheid of ondeskundig gebruik, zijn ten laste van de huurder. De paardenwagen moet volledig
waterschoon en verzorgd retour gebracht worden. Ook het interieur van de cabine. Een paardenwagen die niet geheel schoon retour gebracht wordt, zal gereinigd worden op kosten van de
huurder. De kosten van deze reiniging bedragen 100 Euro incl. 21% BTW. Honden die meereizen in de cabine moeten laag blijven en mogen niet op de banken zitten of liggen. Haren op de bank
vallen ook onder het niet schoon inleveren van de paardenwagen.

d

De paardenwagen wordt geleverd met een volle Dieseltank, en moet door de huurder teruggebracht worden met een volle brandstoftank. Indien het voertuig niet wordt geleverd met een volle
brandstoftank, zullen de kosten voor het aanvullen van de brandstoftank ten laste zijn van de huurder. Bovendien worden er 10 Euro administratiekosten in rekening gebracht.

e

De huurder staat zelf in voor de gevolgen van verkeersinbreuken, geldboetes, of eender welke gebeurtenis in strijd met de wet van het land waar de gebeurtenis zich voordoet. De huurder
respecteert en kent de verkeerswetgeving en regels van het land waar de huurder rijdt. De huurder informeert zelf naar verplichtingen, verkeersregels, verboden en andere ….. Elke inbreuk
waarvoor retributie, schade, overtreding, pv, klacht en andere welke de verhuurder ontvangt (ook na beëindiging van de huurovereenkomst), wordt integraal verhaald op de respectievelijke
huurder tijdens de betrokken periode.

f
g

De verhuurder is gerechtigd te allen tijde controle uit te oefenen op de staat van het voertuig.
Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te laten gebruiken door personen die niet gerechtigd zijn een paardenwagen te besturen met rijbewijs B en het is de huurder evenmin
toegestaan het voertuig onder te verhuren. Het voertuig mag enkel door de opgegeven huurder of door hem aangestelde chauffeur (door de verhuurder gekend bij het ophalen) bestuurd
worden. In geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurders of huurders, kan de veroorzaakte schade buiten de verzekering vallen. De huurder blijft altijd
ten volle aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten.

h

Het aantal inzittenden (3 personen) en het maximum laadvermogen is bepaald door de kentekenpapieren (te vinden in het handschoenenvakje) van het voertuig en mag geenszins
overschreden worden. Alle schade en/of boetes die volgen uit de overtreding van dit artikel zijn ten laste van de huurder. De verhuurder kan niet als verantwoordelijke aangeduid worden als
de paardenwagen overbelast werd.

i

In de huursom is de verzekering inbegrepen met een eigen risico bij schade van max. 1000 Euro. Schade aan derden of aan het voertuig, dient onmiddellijk schriftelijk ter kennis gebracht
aan de verhuurder, die de verzekeraar zal berichten. De huurder zorgt tevens voor een duidelijke ongevalsaangifte/pv binnen 24 uur. Bij gebrek hieraan verliest de huurder alle rechten op de
afgesloten verzekeringspolis en zijn de kosten en gevolgen integraal te zijnen laste. Het opzettelijk nalaten van schade zal aangerekend worden met een boete van 50 Euro bovenop de
vergoeding van de schade. De huurder verbindt er zich toe om binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, alle kosten voor herstelling ten gevolge van het schadegeval waarin hij/zij
betrokken was te voldoen aan de verhuurder.

g

Indien de paardenwagen een defect heeft die het verder rijden met het voertuig onmogelijk, moeilijk of gevaarlijk maakt, zal de huurder onmiddellijk de verhuurder contacteren. De
verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het defect mocht veroorzaken om welke reden dan ook. (Bv niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, een verkoop die niet kan doorgaan,
etc.) De huurder mag zelf geen herstellingen uitvoeren, behalve als de verhuurder daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als de huurder toch herstellingen uitvoert, of laat uitvoeren,
zonder toestemming van de verhuurder, dan zal de huurder de kosten daarvan zelf dragen. Als een huurder buiten Nederland de grens over gaat naar een ander land van Europa, dan zorgt de
huurder er altijd voor dat de paardenwagen weer terug komt op de locatie van afhalen in Nederland, ook bij defect op kosten van de huurder.

k

De verhuurder kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen indien de huurder zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, onverminderd het recht op schade vergoeding waardoor de verhuurder
gerechtigd is op een bedrag van 15% op het totaal te vorderen bedrag. De kosten voor het weghalen van het voertuig zijn ten laste van de huurder. De kosten voor revindicatie van het voertuig in
geval van beslag, zijn ten laste van de huurder. Ingeval van beslag zal de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

l

Er kunnen geen accessoires aan het voertuig worden aangebracht, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

m

Er mag geen reclame worden aangebracht op de paardenwagen. Het is de huurder niet toegestaan de paardenwagen te beschilderen. n Tussentijds beëindigen van het huurcontract is niet

o

Annuleren van de reservering kan enkel onder de volgende voorwaarden: indien de reservering gewijzigd of geannuleerd wordt ten laatste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode, zullen er

toegestaan.
annuleringskosten van 20%aangerekend worden. Bij een annulering minder dan 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode worden 100% annuleringskosten (volledige huurbedrag incl. BTW)
in rekening gebracht. Annulering door Huurmijnpaardenwagen.nl in geval van overmacht zoals extreme weersomstandigheden (ijzel, sneeuw, hevige regen) en technische defecten van de
paardenwagen. Betaalde gelden of voorschotten worden in dat geval 100% terugbetaald aan de huurder en dit binnen 24uur.

p

Roken in de paardenwagen is uitdrukkelijk verboden en zal worden aanzien als schade.

q

Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de huurder de paardenwagen in goede staat, schadevrij, volle tank en voorzien van alle nodige boorddocumenten op zijn kosten inleveren bij de
verhuurder.

r
s

De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke letsels of beschadigingen aan inzittenden, het paard of zijn/haar materiaal voor, tijdens of na het transport.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Breda.

