Huurvoorwaarden
Ondergetekende:
Verhuurder: DAFTours/Free-wheel gevestigd aan de Netwerkweg 7, 7251 KV Vorden
Huurder:
Naam:

_________________________________________________________

Komen het volgende overeen en hebben kennisgenomen van onderstaande artikelen.
1. DAF Tours wordt geacht de DAF(s) in goede staat te hebben afgeleverd aan de
huurder. De huurder is verantwoordelijk voor controle van de afgeleverde DAF(s). De
huurder wordt geacht de DAF in goede staat te hebben ontvangen.
2. Voor het besturen van een DAF moet men minimaal 21 jaar oud zijn, in het bezit zijn
van een B rijbewijs. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor de inzittenden van
de DAF.
3. Te allen tijden is DAFTours gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het
bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte
waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van DAFTours op aanvullende
schadevergoeding.
4. DAFTours is te allen tijden gerechtigd om de gehuurde DAF naar vermeend misbruik
in te nemen.
5. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de DAF, daar deze
door DAFTours niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Elke DAF
is voorzien van een deugdelijk slot wat door de huurder gebruikt dient te worden bij
het parkeren van de DAF.
6. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan de gehuurde DAF. Bij wat
voor schade aan de gehuurde DAF dan ook, is de huurder aansprakelijk voor de
kosten van herstel evenals de kosten van de beschadigde onderdelen berekend op de
waarde van de dag van inlevering van de DAF. De kosten dienen contant aan
DAFTours door de huurder te worden voldaan. Met een Maximaal bedrag van €1500
per DAF.
7. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde DAF in onderhuur of gebruik aan
derden af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen.
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8. Bij een vroegtijdig retour brengen van de DAF blijft de
volledige huursom van kracht/gelden.
9. De DAF is een AUTO, gebruik hem ook volgens de regels die voor autovoertuigen
gelden.
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende
politiereglement is het streng verboden om:
 Alcoholhoudende drank en/of drugs tijdens of kort voor de huurperiode te
nuttigen.
 De trottoirbanden op/af te rijden.
 Op het fietspad te rijden
 Met de DAF’s tijdens het rijden tegen elkaar te botsen.
 Met meer dan 4 personen (inclusief chauffeur) in een DAF plaats te nemen.
 Een autoweg of autosnelweg op te rijden.
Indien deze regel toch wordt overschreden vervallen alle voorwaarden en is de
huurder zelf verantwoordelijk.
10. De huurder zal als een goede beheerder de hem verhuurde DAF verzorgen en deze
overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder draagt ten volle de wettelijke
aansprakelijkheid, welke m.u.v. het eigen risico verzekerd is door de verhuurder, voor
alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde DAF aan derden is
toegebracht en zal DAF Tours daarvoor vrijwaren.
11. DAF Tours is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de
huurder.
12. Tijdens de huurperiode met de DAF is de maximale toegestane snelheid 80km/h.
Achteruitrijden met de DAF mag alleen functioneel bij het parkeren of keren van de
DAF.
13. Verkeersboete(s) veroorzaakt tijdens de huurperiode, worden verhaald op de
huurder.
14. De huurder is aansprakelijk voor alle overtredingen en bekeuringen die tijdens de rit
gemaakt zijn en eventueel op later tijdstip bij DAFTours bekend worden.
15. Vooraf dient een borg te worden voldaan van € 250,00 per DAF. (Het is mogelijk om
deze te voldoen per éénmalige machtiging. Deze machtiging wordt, wanneer de
DAF(‘s) in juiste staat geretourneerd zijn, vernietigd.)
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16. De verhuurde DAF is WA verzekerd en voorzien van een inzittendenverzekering.
17. De boeking is definitief na schriftelijke bevestiging door de klant. De huurder krijgt
een bevestiging toegestuurd die ondertekend geretourneerd dient te worden.
18. Minimaal een week voor het arrangement dient het definitieve aantal deelnemers
bekend zijn.
0 Bij gehele of 50% annulering van aantal opgegeven deelnemers, 21 dagen
voor aanvang arrangement, rekenen wij 25% van het annulerings gedeelte of
wij bieden u aan dit arrangement op een andere datum te reserveren.
0 Bij (een gedeeltelijke) annulering van de rit binnen een week voor aanvang
van het arrangement is 75% van de huurprijs verschuldigd.
Bij annulering van de rit binnen 48 uur voor aanvang van het arrangement is
100% van de huurprijs verschuldigd.
1 Het kan voorkomen dat door onmacht de DAF’s door storing niet inzetbaar
zijn. In dit geval wordt er gekozen voor een gelijkwaardig alternatief of een
andere datum, mits dit binnen de mogelijkheden van Free-wheel valt.
Wanneer de kosten voor het vervangende arrangement lager zijn, worden
deze aangepast. Zijn de kosten hoger, dan neemt Free-wheel deze voor haar
rekening.
Aldus opgemaakt op___________________________ te Vorden
Huurder verklaart de verhuurvoorwaarden van DAF tours/Free-wheel, , te hebben gelezen,
de overige deelnemers hierover te hebben geïnformeerd en hiermee akkoord te zijn:
Huurder
Naam:

______________________________________________________

Legitimatiesoort:

________________________Legitimatienummer: _____________

Handtekening:

______________________________________________________
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