Veilig Opslaan verhuisbus/bakwagen
Algemene voorwaarden.
Wij begrijpen dat het heel vervelend is om regeltjes te moeten vermelden en opleggen
die gepaard gaan bij het huren van een transport middel. 99% van de huurders zal hier
geen hinder van ondervinden. Van de 1 % die kwaadwillend zijn, moeten wij ons helaas
voor indekken om schade te voorkomen .

•

Bestuurder(ster) dient ingeschreven te staan bij een Nederlandse gemeente.

•

Wij vragen bij de reservering een foto van je rijbewijs, paspoort of I.D kaart ,
bankpas/Creditkaart.

•

De borg bedraagt € 350,- die op ons rekening nummer gestort moeten worden
voor het afhalen van de bus. Na verrekening wordt het restant binnen 2 dagen
op je bankrekening terug gestort

•

Schade aan de te vervoeren goederen of eigendommen zijn in alle gevallen voor
eigen rekening.

•

Bekeuringen , beschikkingen inclusief behandelingskosten van € 25,- komen
voor rekening van de huurder.

•

Bij diefstal of schade waarbij de veroorzaker niet bekend is dient de huurder
gelijk aangifte te doen bij de politie en het aangifte rapport en schadeformulier
per omgaande aan de verhuurder te doen toekomen.

•

Bij schades waarbij drank of drugs gebruik in het spel is, komt de schade in zijn
geheel ten koste van de huurder.

•

Bovenhoofdse schades ontstaan, komen geheel voor rekening van de huurder.
Onze verhuisbus past in geen enkele parkeergarage.

•

Alle prijzen zijn exclusief brandstof. De bus wordt volledig afgetankt verhuurd en
wordt ook geretourneerd met een volle tank door de huurder. Bij inlevering van
een niet volle tank wordt € 95,- in rekening gebracht. (de complete tankvulling )

•

Al onze voertuigen verkeren in prima staat van onderhoud. Mocht u toch met
pech komen te staan dient u zich in verbinding te stellen met ANWB pechhulp .

•

De huurder heeft voorafgaand aan het huren van een van onze bussen reeds
minimaal 12 maanden het geldig rijbewijs binnen de categorie waarin het
voertuig zich bevind en moet in Nederland wonen.

•

Verder moet huurder beschikken over een Nederlands rijbewijs. Huurder is
voorafgaand aan de huur niet betrokken geweest bij meer dan 2 schadeclaims
door zijn schuld.

•

Verder dient huurder 5 jaar voorafgaand aan de huur niet veroordeeld te zijn
geweest door drank , drugs, gevaarlijk rijden , rijden zonder verzekering of
verzekeringsfraude.

•

De bus dient schoon ingeleverd te worden zowel van buiten als binnen. Bij het
niet schoon inleveren van de bus wordt een bedrag van € 35,- in rekening
gebracht aan schoonmaak kosten.

In het geval van :

•

Bij schade , diefstal , verduistering of ontvreemding is huurder het eigen risico
verschuldigd aan Veilig Opslaan verhuisbus naast de verplichting tot volledige
schadevergoeding

•

Veilig opslaan en de verzekeraar zijn gerechtigd informatie bij derden op te
vragen betreffende , strafbaar verleden , krediet waardigheid , verleden van
rijgedrag zoals alcohol gebruik , verzekeringsfraude enz. als de huurder onjuiste
informatie heeft achtergelaten betreffende voornoemde zaken als omschreven
in de algemene voorwaarden. Veilig opslaan zal dan het gehele schadebedrag
op de huurder verhalen.

