Royal Renting
Algemene voorwaarden
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In de huurprijs is voorzien: de chauffeur, benzine, ongelimiteerde kilometers. De huurtijd vangt aan
van zodra het voertuig ter plaatse is.
Indien er schade toegebracht wordt door de huurder en/of zijn entourage, zal de huurder steeds
aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade aan de wagen(s).
Het wagenpark van Royal Renting wordt enkel gebruikt voor alle soorten ceremonies en zal derhalve
nooit ter beschikking staan voor allerhande spelen, zoektochten, competitie, rally’s en dergelijke. In
geval van misbruik wordt ter plaatse het evenement eenzijdig stopgezet door Royal Renting en zal de
cliënt geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst dient de helft van de prijs voor elke reis of elk
traject betaald te worden bij reservatie of bestelling. Het saldo van de prijs is, behoudens
andersluidende overeenkomst, betaalbaar ten laatste vijf dagen voor de vertrekdatum ofwel direct bij
de start van de opdracht contant aan de chauffeur betaald.
Indien annulering plaatsvindt maximaal 5 dagen voor de aanvang van de opdracht is de huurder aan
Royal Renting 50% verschuldigd van de overeengekomen prijs
Indien annulering plaatsvindt tijdens de rit of binnen de 24u voor de aanvang van de opdracht is de
huurder de volledige ritprijs verschuldigd.
Indien door storing en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Royal
Renting een vergelijkbare limousine worden aangeboden.
Royal Renting is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene
verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
De chauffeur is, onder gezag en volgens de instructies van zijn werkgever, vrij in het bepalen van de
reisroute naar de te bereiken bestemming.
De huurder is gerechtigd de van tevoren afgesloten rit te annuleren door middel van mondelinge of
schriftelijke kennisgeving.
De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra
opdrachten.
Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is over de door Royal Renting
geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24u volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij
Royal Renting. Indien Royal Renting niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt verklaart de huurder
volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat
de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.
Het is niet toegestaan om in de limousines te roken
Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de
huurder ermee akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht:
o
o
o
o

-

€ 250 reinigen en desinfecteren (bij vervuiling van interieur door misselijkheid)
€ 200 reinigen en waxen (bij vervuiling van exterieur door misselijkheid)
€ 350 minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadiging van het interieur
€ 250 minimaal bij iedere vorm van vandalisme

Royal Renting is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagen.
Royal Renting is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van door de huurder
meegebrachte voorwerpen .
Royal Renting garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaarden te
waarborgen en daarmee zo veel mogelijk gebreken te voorkomen
Huurders accepteren al deze algemene voorwaarde bij bevestiging van de genoemde
vervoersopdracht en prijs per email of mondeling akkoord.

