Algemene voorwaarden Trouwvervoer
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Voertuig:
Het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de overeenkomst.
Opdrachtgever/huurder:
Onder opdrachtgever/huurder wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot
het huren van een van de voertuigen of een andere zaak van De Huwelijksplanner.
Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de huurder ook wel aanvrager
genoemd.
Eigenaar/verhuurder:
Onder de eigenaar/verhuurder wordt verstaan de gebruiker van de algemene
voorwaarden, te weten De Huwelijksplanner: ir. A.J.F.M. van de Meulengraaf-Vroomen,
handelend onder de naam De Huwelijksplanner statutair gevestigd te Aarle-Rixtel,
Haffmansstraat 16. Ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 59802685.
Chauffeur:
De feitelijk bestuurder van het voertuig die door de eigenaar is aangewezen.
Schade van de eigenaar:
De vermogensschade die eigenaar direct of indirect lijdt ten gevolge van:
 Beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen
daarvan, of van een andere zaak van de eigenaar. Tot deze schade behoren onder
meer de kosten van vervanging van het voertuig.
 Met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de
eigenaar, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto
aansprakelijk is.
Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen verhuurder en huurder waarop verhuurder deze algemene voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met de verhuurder voor de uitvoering waarvan diensten van derden
dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
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Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding
is genoemd.
2. De door verhuurder gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14
dagen, tenzij anders aangegeven. Verhuurder is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de huurder schriftelijk binnen 14 dagen wordt
bevestigd, tenzij anders aangegeven. Een getekende offerte geldt als overeenkomst.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3. Bepaling van de vergoeding, overige kosten en de duur
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en de vergoeding zoals op de
overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de
kilometerteller, uit en thuis van het adres van de verhuurder.
3. Brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. De verhuurder rekent € 0,19 per
gereden kilometer voor de brandstof.
Artikel 4. Betaling
1. De schulden van de huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de
gebruiksperiode kan vooruitbetaling van de vergoedingen worden verlangd.
2. Verhuurder is ten alle tijde, zowel bij het aangaan van de gebruiksperiode als bij de
eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot
contante betaling van de huurder te verlangen.
3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na dagtekening
van de factuur voldaan te worden.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Verhuurder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verhuurder aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verhuurder
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan verhuurder zijn verstrekt, heeft verhuurder het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren en de uit de
annulering voortvloeiende kosten met inachtneming van artikel 13.1 aan de huurder
in rekening te brengen.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
verhuurder is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
4. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan huurder
toerekenbaar is.
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5. Verhuurder houdt zich het recht voor een ander vervoermiddel in te zetten tijdens de
huurperiode dan oorspronkelijk overeengekomen als de weersomstandigheden daar
aanleiding toe geven of bij overmacht door technisch falen. Dit is te bepalen door de
verhuurder en de huurder kan hier geen rechten aan ontlenen.
Artikel 6. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
1. Gedurende de in de overeenkomst afgesproken periode zijn de aan het gebruik van
het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden, reiniging en parkeren voor rekening
van de huurder.
2. De chauffeur houdt zich ten alle tijden netjes aan de vigerende wetgeving en
verkeersregels. Wanneer tijdens de gebruiksperiode verkeersregels overtreden
(moeten) worden ten gevolge van de situatie of op verzoek van de huurder, komen
de eventuele verkeersboetes voor rekening van de huurder.
Artikel 7. Gebruik van het voertuig
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen
dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem
aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder kan ter zake geen enkel recht
op vergoeding doen gelden.
3. Alleen de chauffeur mag het voertuig besturen, tenzij anders aangegeven op de
overeenkomst.
4. Huurder is gehouden de auto schoon te houden. Gebruik van gekleurde confetti e.d.
is niet toegestaan. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,-.
5. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het
voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de
defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
6. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan
passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming
daarvan.
7. De verhuurder is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van
eigendommen van de huurder.
8. Roken is in voertuigen van verhuurder niet toegestaan.
Artikel 8. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt
huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten
gevolge van enige gebeurtenis tijdens de gebruiksperiode of anderszins verband
houdende met het gebruik van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
3. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten
verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van
wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een
derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
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Artikel 9. Herstellingen van het voertuig
1. De huurder is verplicht de kosten van schadeherstellingen te betalen, die tijdens de
gebruiksperiode zijn ontstaan.
2. Herstellingen dienen door de verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat
redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een
garagebedrijf naar keuze van de verhuurder.
Artikel 10. Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder
1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig niet als gebrek gelden. Op
generlei wijze kan de huurder bij een tekortkoming of gebrek aan het voertuig
aanspraak maken op de reeds voldane vergoedingen, met inachtneming van artikel
10.2.
2. Indien het voertuig aan het begin van de huurperiode niet in gebruiksstaat is, wordt
de overeenkomst per direct ontbonden en retourneert de verhuurder per direct het
reeds betaalde bedrag aan de huurder. Op generlei wijze kan de huurder aanspraak
maken op meer dan het reeds betaalde bedrag. Verhuurder kan niet in gebreke
gesteld worden als gevolg van een tekortkoming of defect aan het voertuig.
3. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is nimmer toegestaan.
Artikel 11. Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van
anderen
1. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de passagiers en andere
gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst
1. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst éénzijdig zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd zijn recht op vergoeding van
kosten.
Artikel 13. Annulering van de overeenkomst door de huurder
1. Annuleren van de overeenkomst door huurder is mogelijk:
 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tenminste drie maanden
voor aanvang van de huurperiode zal 25% van het verschuldigde bedrag in
rekening worden gebracht.
 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder drie maanden en één week
voor aanvang van de huurperiode zal 50% van het verschuldigde bedrag in
rekening worden gebracht.
 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder binnen één week voor
aanvang van de huurperiode zal het volledig verschuldigde bedrag in rekening
worden gebracht.
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