Algemene Voorwaarden Verhuur Hofman Leek CV | Mazda MX5
Basisprijs / Huurprijs Mazda MX5
De huurprijs wordt berekend op basis van de huurperiode en, op basis van de afgelegde kilometers. Er wordt
een huurdag aangerekend voor iedere aangevangen periode van 24 uur – vanaf het uur waarop de afhaling
gebeurt. De huur bedraagt € 79 per dag, inclusief btw. en 100 vrije kilometers. Alle extra gereden kilometers
zijn voor rekening van de huurder à € 0,20 per kilometer. De Borg bedraagt € 300. Verkeersovertredingen en
boetes zijn in het geheel voor rekening van de huurder. De reservering is pas definitief als het huurcontract is
getekend en na ontvangst van de betaling.
Brandstof
De brandstofkosten zijn geheel voor rekening van de huurder. De auto is bij aanvang afgetankt en dient bij
inlevering ook weer afgetankt te zijn. Indien U niet in de mogelijkheid bent de auto af te tanken. Brengt
Hofman Leek CV u hiervoor extra kosten in rekening, te weten € 12,50 inclusief btw.
De huurder is verantwoordelijk voor het tanken van de juiste brandstof.
Betaalmiddelen
U kunt facturen contant of per pin betalen.
Minimum leeftijd.
Voor de huur van onze voertuigen geldt een minimum leeftijd van 24 jaar voor huurder en bestuurder.
Rijbewijs
De huurder en bestuurder moet een geldig Nederlands rijbewijs dat minstens één jaar oud is, voorleggen.
Om wettelijke redenen zijn we niet gemachtigd voertuigen te verhuren zonder het rijbewijs van de huurder en
bestuurder nagekeken te hebben.
Bijkomende bestuurder
Het voertuig kan enkel door de huurder bestuurd worden. Indien een derde het voertuig bestuurt en schade
berokkent, is de huurder verantwoordelijk voor alle schade. De bijkomende bestuurders zijn enkel gemachtigd
te rijden indien de bijkomende bestuurder aanvaard werd bij het tekenen van het contract. De huurder
verbindt zich er formeel toe de naam en het adres van de bestuurder en een kopie van het rijbewijs van de
bestuurder aan Hofman Leek CV te overhandigen, indien Hofman Leek CV hierom vraagt om het even op welk
ogenblik.
Levering van voertuig
Tijdens de openingsuren leveren we u het voertuig of we komen het ophalen of afleveren op de gewenste
plaats, op voorwaarde dat deze plaats kan bereikt worden met de wagen. We rekenen u extra kosten aan voor
de levering- of terugnamekosten.
Teruggave van het voertuig en boete voor teruggave
Het is ten strengste verboden een voertuig buiten de openingsuren van het Hofman Leek CV terug te brengen.
Voor het terugbrengen na de afgesproken huurperiode berekenen wij een boete van € 150 per dag boven op
de normale kosten.
Pech en technisch defect van het voertuig
Hofman Leek CV zal al het mogelijke doen om mechanische defecten of pech van de voertuigen te voorkomen,
zonder evenwel hiervoor of voor de eventueel eruit voortvloeiende rechtstreekse of onrechtstreekse schade
enige verantwoordelijkheid te dragen.
In geval van defect of pech dient de huurder Hofman Leek CV te contacteren 0594-516604. Buiten
openingstijden Hofman Leek CV kunt U contact met ons opnemen via tel: 06-55804301.

Verantwoordelijkheid in geval van schade, ongeval en diefstal
De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten die Hofman Leek CV oploopt.
Als kosten worden onder andere beschouwd: de schade veroorzaakt aan het voertuig, resp. de waarde op de
referentiedatum in geval van diefstal, de waardevermindering, het transport, de expertises, de behandeling
van schade, de immobilisatie en de franchise van de burgerlijke aansprakelijkheid.
De huurder is verantwoordelijk totdat het Hofman Leek CV personeel bevestigt en tekent voor overdracht van
verantwoordelijkheid. Het voertuig is All-risk verzekerd.
Richtlijnen bij een ongeval
Indien er zich een ongeval voordoet tijdens de huurperiode, verbindt de huurder zich ertoe de belangen van
Hofman Leek CV en van de verzekeringsmaatschappij waar te nemen,
a) door de door Hofman Leek CV ter beschikking gestelde ongevalsverklaring integraal en correct in te vullen,
b) door de namen en adressen van de betrokken personen en van de getuigen te noteren,
c) door geen enkele bekentenis of bekenning van verantwoordelijkheid te tekenen,
d) door het voertuig niet achter te laten zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen,
e) door telefonisch Hofman Leek CV te verwittigen, en
f) door onmiddellijk de politie te verwittigen indien deze maatregel zich opdringt voor de vaststelling van de
schade van een derde die betrokken is in het ongeval of indien er gewonden zijn.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die aan Hofman Leek CV berokkend wordt door een verbreking
van de contractuele verplichtingen.
Gebruiksbeperkingen
De huurder verklaart zich akkoord met het verbod om het voertuig in de volgende gevallen te gebruiken. Hij
erkent verantwoordelijk te zijn voor het totaalbedrag van de schade indien deze regel niet wordt opgevolgd.
a) trajecten buiten Nederland,
b) transport van verboden of gevaarlijke goederen,
c) transport van passagiers tegen betaling,
d) voor rijlessen,
e) om een ander voertuig of een aanhangwagen voort te trekken, te duwen of te verplaatsen,
f) tijdens sportmanifestaties met gemotoriseerde voertuigen, tijdens deelnames aan wedstrijden, testen of
koersen op wedstrijd- of amateur circuits, bij oriëntatieproeven, bij crosscountry, bij recordpogingen, bij
precisieproeven, bij uithoudingswedstrijden,
g) indien de bestuurder in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol is, of medicijnen of
verdovende middelen heeft ingenomen.
Onder voorbehoud van prijswijzigingen en van beschikbaarheid.
Overeen gekomen te Leek d.d.: …………………..
Ingangsdatum huurperiode datum: ………………
Inleverdatum auto

datum: ………………

Verhuurder Hofman Leek CV:
Naam: ….…………….……………………….
Handtekening: …..………………….………..

tijd: …………………
tijd: …………………

Huurder:
Naam: ………….………………………
Handtekening: ………………………..

