HUURVOORWAARDEN
DE HUURDER WORDT ER OP GEWEZEN DAT...
1. 	De huurauto W.A. All-risk voor rechtsbijstand is verzekerd.
2. 	Schade die onze verzekering niet dekt van welke aard dan ook zal nimmer op de verhuurder kunnen worden verhaald.
3. 	Deze huurauto alleen door personen mag worden bestuurd die niet verhuurder zijn overeengekomen met geldig rijbewijs.
4. Ik verhuurder zich het recht behoudt deze huurauto ten alle tijde terug te kunnen vorderen.
5. Ik huurder verplicht zich de auto op de afgesproken tijd terug te bezorgen in ontvangen staat en wel met toebehoren.
6. Bij eventuele autopech onderweg, reparaties beneden 100,- euro zijn toegestaan, in andere gevallen 0543 - 516696 bellen.
7. Alleen nota’s met h.t.w. worden door ons terug betaald.

WAT MOET U DOEN IN GEVAL VAN SCHADE!
1. Terstond de verhuurder van het ongeval kennis geven en hem alle gegevens verschaffen, nodig voor de schadeaanmelding hij de verzekeringsmaatschappij op het daartoe bestemde schadeformulier.
2. Indien verder rijden onmogelijk is, terstond telefonisch instructies vragen aan de verhuurder.
3. Geen herstellingen, behalve eventueel een door de verhuurder goedgekeurde nood reparatie ter plaatste van het ongeval, 		
aan het verzekerde motorvoertuig doen verrichten.
4. Namen en adressen noteren van de getuigen van het ongeval, van de eigenaar en de bestuurder van het voertuig,
waarmee hij eventueel in botsing kwam resp. van degenen, die het ongeval veroorzaakten. Voorts het nummer van vorenbedoelde voertuig opnemen. Hiervoor steeds zorgdragen, ook indien door de politie rapport van het gebeurde wordt
opgemaakt.
5. Geen schadevergoeding aan derden verlenen of toezeggingen of mededelingen doen aan de tegenpartij, waaruit deze ten
verplichting van de huurder en of van de verhuurder tot schadevergoeding zou kunnen afleiden.
6. Alle stukken welke de huurder inzake het ongeval ontvangt, ook, die welke betrekking hebben op ten daarmee verband
houdende strafvervolging, onmiddellijk aan de verhuurder doorzenden.
7. In geval van buitenlandse schade de gedragslijn volgen, met inachtneming van het bovenstaande, als vermeld op het hem
door de verhuurder ter hand gestelde Internationale Verzekeringsbewijs.
Betaling binnen 8 dagen. Factuurnummer vermelden.
Onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. nr. 46281
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