Rolls4Rent

Fam. Harmsen - Verholen
Adres
Couperusstraat 15
6824 NJ Arnhem
www.rolls4rent.nl
Bedrijfsgegevens
K.v.K.
: 09194653
BTW nr
: NL 1403.17.569.B01
Bank
: 14.34.21.921
IBAN/SEPA : NL19RABO0130884529
BIC
: RABONL2U
Tel

ALGEMENE VOORWAARDEN

: 06 – 200 51 934
: info@rolls4rentl.nl

ARTIKEL 1;
De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle met Rolls4Rent gesloten
overeenkomsten, tenzij daarvan schriftelijk is afgeweken.
ARTIKEL 2:
Onder overeenkomst wordt verstaan, elke opdracht tot het verhuren van de Rolls Royce. De
overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, indien deze rechtsgeldig door beide
partijen is ondertekend. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst, zal gelden de
datum die staat vermeld op de overeenkomst. Eventueel later gemaakte afspraken of
aangebrachte wijzigingen, zijn slechts geldig indien deze door Rolls4Rent schriftelijk
bevestigd zijn.
ARTIKEL 3:
Alle offertes en prijsbepalingen van Rolls4Rent zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen. Wij hanteren twee huurperiodes.
- Het tarief voor 2 uur is € 250,00 dit is inclusief 35 mijl (56,3 kilometer) vrij rijden.
De huurtermijn gaat in vanaf het moment dat de Rolls Royce de garage in Arnhem verlaat
en eindigt bij binnenkomst garage.
Meerprijs per uur is € 80,00. Meerprijs per mijl is € 0,80. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.
ARTIKEL 4:
Het verschuldigde huurbedrag zal uiterlijk 6 weken voor de dag van verhuur aan Rolls4Rent
overgeboekt zijn op ons rekeningnummer die u kunt vinden op de factuur.
ARTIKEL 5:
Bij annulering van de met de Rolls4Rent gesloten overeenkomst binnen 4 weken voor de
verhuurdatum, anders dan door overmacht, dan is Rolls4Rent gerechtigd om de helft van de
overeengekomen huurprijs in rekening te brengen aan de contractpartner.
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ARTIKEL 6:
Indien na het sluiten van deze overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van overmacht,
niet uitvoerbaar is, dan heeft Rolls4Rent het recht om een vervangende auto ter
beschikking te stellen, zonder dat Rolls4Rent tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, gehele
of gedeeltelijke in beslagneming of vordering op onze goederen, brand- en stormschade,
overstromingen, werkstaking, uitsluiting, ziekte, epidemie, verkeersopstopping, autopech en
andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de
overeenkomst niet van Rolls4Rent kan worden gevergd.
ARTIKEL 7:
In geval van overschrijding van de huurperiode of aantal mijl, zijn wij gerechtigd tenzij
vooraf schriftelijk anders overeengekomen, deze overschrijding op basis van uurtarief en
mijlprijs aan de huurder in rekening te brengen. Zij zullen achteraf een factuur nagestuurd
krijgen. Meeruren worden op basis van uurtarief berekend. De tijdens de huurperiode
gemaakte kosten zoals parkeergelden etc. komen voor rekening van de huurder.
ARTIKEL 8:
Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart de huurder zich aansprakelijk voor het zorg
dragen dat er tijdens de huurperiode, geen rijst, confetti en dergelijke door gasten,
genodigden of wie dan ook, bij de auto naar binnen wordt gegooid. Rolls4Rent is gerechtigd
schoonmaakkosten ad €25,00 in rekening te brengen wanneer dit toch tijdens de
overeengekomen huurperiode gebeurd is. Schade aangebracht door de huurder of diens
gasten, genodigden of wie dan ook tijdens de huurperiode zal tevens op de huurder
verhaald worden. Versiering aangebracht door de huurder is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming van Rolls4Rent.
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