
Algemene voorwaarden www.sjieketrouwauto.nl 

 

1. Verhuurder is Sjieketrouwauto.nl, gevestigd aan de Lindelaan 52, 6438HJ te Oirsbeek, 

ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55713157, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer R.L.W. van Laarhoven. 

2. Huurder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de auto van Sjieketrouwauto.nl 

huurt en als passagier de auto berijdt alsmede de persoon of personen die de huurder 

meeneemt als berijder van de auto. 

3. Onder auto wordt verstaan de auto die door Sjieketrouwauto.nl wordt verhuurd. 

4. Verhuurder en huurder gaan samen een overeenkomst van verhuur aan. 

5. Alle op de website vermelde bedragen zijn inclusief BTW. 

6. Offertes hebben een geldigheid van maximaal 8 dagen, daarna vervallen alle rechten 

op reservering. 

7. Bij akkoord offerte dient huurder binnen twee werkdagen 25% van het 

overeengekomen bedrag te betalen. 

8. Zonder eerste betaling is de reservering niet bevestigd en heeft verhuurder het recht 

om de auto op de gevraagde datum aan een ander te verhuren. 

9. Het resterende bedrag van 75% plus een borg van € 150,- dient uiterlijk 3 weken voor 

de boekingsdatum te zijn voldaan. De betaalde borg zal direct aan het einde van de 

verhuurperiode aan u gerestitueerd worden, met aftrek van eventueel voorkomende 

extra kosten (bijvoorbeeld schade). 

Indien het resterende bedrag van 75% niet binnen 3 weken voor de boekingsdatum is 

betaald, behoudt verhuurder zich het recht om de reservering te annuleren. 

10. Bij annulering meer dan 3 weken voor de boekingsdatum wordt 50% van de 

aanbetaling gerestitueerd. 

11. Bij annulering binnen 3 weken voor de boekingsdatum zal geen restitutie van de 

aanbetaling plaatsvinden en zal alleen de borg gerestitueerd worden. 

12. Bedragen van dagdelen zijn inclusief chauffeur, benzine, verzekering, brandstof. 

13. Schade aangebracht aan de auto of het interieur zal aan de veroorzaker worden 

verhaald. Bij opzettelijk aangebrachte schade zal altijd aangifte worden gedaan bij de 

politie. In geval van schade zal geen borg terugbetaald worden, ongeacht wie de 

veroorzaker is. 

14. In de auto mag niet worden gerookt, ook niet met zogenoemde e-smokers. 

15. De auto mag alleen en uitsluitend worden bereden door de chauffeur. Verhuur zonder 

chauffeur is niet mogelijk. 

16. Foto's van de auto mogen niet commercieel worden gebruikt zonder schriftelijke 

toestemming van verhuurder. 

17. Indien de auto op de geboekte dag wegens schade of onvoorziene omstandigheden niet 

beschikbaar is, zal verhuurder de aanbetaling inclusief borg 100% restitueren. 

Daarmee komen alle rechten te vervallen en Sjieketrouwauto.nl is in geen enkel geval 

aansprakelijk voor enige claims. 

18. Bij overschrijding van de geboekte gereserveerde tijd wordt een meerprijs gerekend 

van € 75 euro per uur. Dit wordt met uw borg verrekend. Indien het bedrag van de 

borg overschreden wordt, dient de meerprijs direct contant te worden voldaan. Indien 

niet wordt betaald, behoudt verhuurder zich het recht om terstond ter vertrekken. 

Overschrijding van de tijd kan alleen mits de auto beschikbaar is en geen andere 

boekingsverplichtingen heeft. 

19. Veranderen van boekingsdatum is alleen mogelijk indien de auto op de nieuwe 

datum beschikbaar is. Hiervoor worden geen administratiekosten gerekend. Indien de 



auto niet beschikbaar is op de gewenste nieuwe datum gelden de regels omtrent 

annulering conform artikel 10 en 11 van deze algemene voorwaarden. 

20. De chauffeur zal te allen tijde dronken passagiers weigeren, zulks ter inschatting van 

de chauffeur.  

21. De chauffeur behoudt zich te allen tijde het recht voor passagiers toegang tot de auto 

te weigeren. 

22. Huisdieren worden niet toegelaten in de auto. 

23. Tol, veerpont en andere extra kosten zijn niet inbegrepen en zullen doorberekend 

worden c.q. met de borg verrekend worden. 

24. Bij omstandigheden zoals onder andere file, ongeluk en autopech is verhuurder niet 

aansprakelijk en er kunnen in geen geval claims in welke vorm dan ook worden 

ingediend. 

25. Huurder is er zich van bewust dat hij een auto van 60 jaar oud huurt en accepteert 

daarmee het risico dat de auto gedurende de verhuurperiode mogelijkerwijs autopech 

kan krijgen of anderszins door omstandigheden niet meer kan functioneren. Indien de 

auto onverhoopt autopech krijgt, dan zal verhuurder proberen de auto weer rijdend te 

krijgen. Mocht de auto toch niet meer kan functioneren wegens autopech, dan kunnen 

er door huurder in geen geval claims in welke vorm dan ook worden ingediend. Er zal 

geen restitutie plaatsvinden. 

26. In de auto zitten geen veiligheidsgordels. Huurder accepteert dit en de hiermee 

gemoeide risico’s. 

27. Vanwege het ontbreken van veiligheidsgordels, is het voor verhuurder niet mogelijk 

om een inzittendenverzekering te krijgen voor deze auto. Huurder accepteert dit en de 

hiermee gemoeide risico’s. 

28. Er kunnen, naast de chauffeur, nog maximaal 4 personen meerijden in de auto. 

29. Er zal gereden worden binnen de geldende verkeerregels en snelheidslimieten die 

lokaal gelden. 

30. Alle rechten voorbehouden. 

31. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 


