Huurvoorwaarden DroomKever
Artikel 1
1. Op de overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle huurvoorwaarden genoemd voor ‘huurder’ gelden ook voor bestuurders
van de kever. Huurder blijft hoofdelijk aansprakelijk.
3.. Vaststelling van de gereden kilometers geschiedt aan de hand van de
kilometerteller. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de
kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden. Indien de
kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan de
verhuurder.
4.. De auto wordt ten allen tijde verhuurd met een volle tank Euro 95 Ongelood
brandstof en dient door de huurder met een volle tank Euro 95 Ongelood weer
ingeleverd te worden. Wordt de auto niet vol ingeleverd dan zullen de
(geschatte) brandstofkosten vermeerderd met € 15,-doorberekend worden aan
de huurder.
5. Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen
uit deze huurovereenkomst.
Artikel 2
1. Direct na aanvang van de huurperiode dient eerst een korte proefrit gemaakt
te worden met verhuurder of een door verhuurder aangestelde persoon. Dit ter
kennismaking met de auto en voor gebruiksinstructies.
2. De huurder en verhuurder lopen voorafgaande aan de proefrit de auto samen
na op zichtbare schade en vullen hierbij de bijgevoegde schadebeschrijving in.
Artikel 3
1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor
het gebruik van de auto, zoals benzine, olie en stalling, voor rekening van de
huurder.
2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of inzittenden zijn
voor rekening van de huurder.
3. Huurder dient zorgvuldig om te gaan met de huurauto. Wordt de auto niet
schoon en/of niet netjes ingeleverd, dan worden er schoonmaakkosten van
minimaal € 30,- aan de huurder doorberekend.
Artikel 4.
1. Alleen de vermelde huurders/bestuurders mogen de Kever besturen.
Bij gebruik van de DroomKever als trouwauto dienen de bestuurders minimaal
20 jaar oud zijn. Bij ander gebruik van de Kever dan als trouwvervoer, dienen de
bestuurders minimaal 24 jaar oud te zijn.
2. Bestuurders dienen te beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs en
overigens ook rijbevoegd te zijn.
3. Huisdieren en lifters zijn ten strengste verboden in de huurauto. Roken in de
auto is ook niet toegestaan.
4. Het maximaal aantal personen dat in de auto mag plaats nemen is vier
personen.
5. De auto mag de landgrenzen van Nederland niet passeren.
6. De auto mag zonder overleg niet worden gebruikt voor commerciële
doeleinden, rallyraces/wedstrijden, betrouwbaarheidsproeven, rijlessen of
doorverhuur.
7. Reparaties, aanpassingen en toevoegingen aan de auto zijn zonder
toestemming van de verhuurder niet toegestaan. Bevestiging van bloemstukken
met zuignap is toegestaan.
8 De auto dient op een sociaal veilige plek te worden geparkeerd. Indien er voor
langere tijd door huurder geen direct zicht op de auto is, als het regent of hier
kans op is, dient het dak dicht te worden gedaan. Het stuurslot dient te alle tijde
geplaatst en gesloten te worden. Wanneer de auto ’s nachts word geparkeerd
dan dient de exacte locatie vooraf overlegd te worden met de verhuurder, en
daarna via een bericht te worden bevestigd.
7. Bij overtreding van deze verboden en/of geboden verbeurt huurder een boete
van € 50,- per overtreding.
Artikel 5
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde
documenten, zoals kentekenbewijs en verzekeringsbewijs. Eventuele hieruit
voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend aan de huurder.
Artikel 6
De auto en de bestuurders zijn krachtens de WAM verzekerd. Er is een
inzittendenverzekering afgesloten. De verzekering heeft een eigen risico van 500 euro.
De verzekeringsvoorwaarden en de polis zijn op te vragen bij de verhuurder.
Artikel 7
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto
met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al
dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht
geschiedt. Uitkeringen van schadeverzekeringen komen hierop in mindering.
2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aansprakelijkheid voor schade van
inzittenden en derden (tenzij en voorzover de verzekering tot uitkering overgaat).

3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en
administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden
opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de
bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor
dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder
in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het
volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Artikel 8
1. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de
huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de
auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende
andere zaak
dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder
daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk
te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven
instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het
voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving
en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim
eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.
2. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de
bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten
gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de auto met
toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen
aansprakelijkheid.
Artikel 9
1. Extra huurkosten worden in rekening gebracht indien de auto zonder
toestemming niet tijdig is teruggeleverd door huurder. Bij langer gebruik van
de auto dan overeengekomen, dient dit 2 uur voor de afgesproken aflevertijd
aangegeven te worden bij verhuurder. Na goedkeuring van verhuurder loopt
de huur automatisch door (voor een huurprijs van 100% van de huurprijs per
uur: €40,-) en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht.
2. Indien de auto zonder toestemming later door huurder wordt ingeleverd, geldt
een huurprijs van 150% van de huurprijs per uur (€40,-).
3. Na de huurperiode dienen de eventueel gemaakte extra kilometers of
andere genoemde kosten in deze huurovereenkomst te worden betaald, zoals
eventuele boetes.
4. 50% van de overeengekomen kosten, huurprijs + borg (€500) dient binnen 7
dagen na reservering op bankrekening NL 92 RABO 01346 07 821 te staan. 14
dagen voor de dag van huren dient de laatste 50% van de overeengekomen
kosten te worden betaald. Verhuurder zal bij het nalaten hiervan de huurder
herinneren per mail. Bij wanbetaling mag verhuurder de huurovereenkomst
onbinden en de aanbetaling inhouden als annuleringskosten.
5. De borg wordt niet eerder geretourneerd dan 28 dagen na het inleveren van
de Kever. Alle kosten die achteraf gefactureerd worden, zoals benzinekosten,
kosten voor extra kilometers, extra huurprijs n.a.v. langere huurperiode,
schade, proces verbaal en alle andere (schade)vergoedingen waar verhuurder
recht op heeft vanuit de overeenkomst, worden verminderd op de
waarborgsom. De waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd dan zodra
duidelijk is dat de omvang van het bedrag de waarborgsom niet overschrijdt,
waarna maximaal de borg minus de extra huurkosten, schadebedrag en/of de
kosten van het proces verbaal wordt geretourneerd. Bij schade en/of een
proces verbaal, wordt er minstens 50 euro administratie- en
afhandelingskosten in rekening gebracht. Bij mogelijkheid om deze kosten in te
houden op de waarborgsom wordt dit toegepast.
6. De huurder is op de hoogte van alle tarieven die voor de DroomKever
gelden, vermeldt op de website www.DroomKever.nl/tarieven.
Artikel 10
Wanneer huurder besluit te willen annuleren, worden de kosten als volgt
berekend:
1. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tenminste drie
maanden voor aanvang van de huurperiode zal 50% van het verschuldigde
bedrag in rekening worden gebracht.
2. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tussen drie maanden
en één maand voor aanvang van de huurperiode zal 75% van het
verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
3. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder binnen één maand
voor aanvang van de huurperiode zal het volledig verschuldigde bedrag in
rekening worden gebracht.
Artikel 11
1. Indien de auto defect raakt of anderszins niet meer verhuurbaar is, heeft de
huurder recht op retour van alle aanbetalingen.
2. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van een
tekortkoming of defect aan het voertuig.
3. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De huurder heeft dan recht op retour
van alle aanbetalingen.

