Algemene voorwaarden
De contractanten zijn de verhuurder
(Oldtimercare, eigenaar Dhr. A.
Crombeen) enerzijds en de op de
ommezijde genoemde huurder(s)
anderzijds. De huurders zijn gezamenlijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die
resulteren uit de huurovereenkomst.
Artikel 1.
- De bestuurder moet in het bezit zijn
van een geldig Europees B-rijbewijs en
minimaal 24 jaar zijn.
Artikel 2.
- Voor vertrek dienen de bestuurders van
de auto’s een kopie van hun eigen
rijbewijs af te geven aan OldtimerCare &
Sales.
Artikel 3.
- Bij rijontzegging van de rechter geen
deelname achter het stuur.
Artikel 4.
- Elke aanvraag wordt individueel
beoordeeld. OldtimerCare & Sales
behoudt zich het recht voor om
aanvragen zonder opgaaf van redenen te
weigeren.
Artikel 5.
- Geen alcohol of enig ander
bedwelmende stof of stimulerende stof
van de bestuurders tijdens de verhuur.
Schade ontstaan terwijl de bestuurder
verkeerd onder bovengenoemde stoffen
is van de verzekering uitgesloten en
derhalve voor de rekening van de
bestuurder.
Artikel 6.
- Verkeersovertredingen tijdens de
verhuur moeten door de
huurder/bestuurder zelf worden betaald.
Voor de behandeling van boetes in het
buitenland (administratieve inbreuken,
geldboetes, parkeerboetes, schending
van de tolplicht enz.) heft OldtimerCare,
een vergoeding voor behandelingskosten
van 35,70 € incl. BTW.

Artikel 7.
- Schade of pech onderweg altijd
melden aan de Wegenwacht en
OldtimerCare & Sales. Aan de rit vooraf
en achteraf wordt de auto rondom
gecontroleerd op beschadigingen en
defecten.
Artikel 8.
- Diefstal en/of beschadigingen
eigendom huurder/ inzittenden in de
betreffende auto zijn voor rekening
huurder.
Artikel 9.
- Het is de huurder niet toegestaan de
gehuurde auto aan derden in onderhuur
of gebruik af te staan ofwel de
huurrechten geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen. Tenzij dit
schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 10.
- Bij een vroegtijdige terugbezorging
blijft de volle huur gelden. En geld geen
restitutie regeling.
Artikel 11.
- Geen roekeloos rijgedrag! Van de
huurder wordt verwacht dat hij/zij zich
tijdens de rit aan de verkeersregels
houdt en alle gedragsregels in acht
neemt. Bij wangedrag wordt de
overeenkomt verbroken. De
huurder/bestuurder verklaart geen
ralrally’s te rijden met de auto’s van
OldtimerCare & Sales. De
huurder/bestuurder verklaart de auto te
gebruiken voor het normale wegverkeer.
Vooral bij Oldtimers geldt een maximale
snelheid van 100 km/h (naargelang van
het model ook minder).
Artikel 12.
- Oldtimers moeten 's nachts in een
garage worden ondergebracht. Is dit niet
mogelijk, dan moet een geschikte
diefstalbeveiliging worden gebruikt (bijv.
de zog. stuurklem); een dergelijke
bescherming tegen diefstal wordt tegen
betaling ter beschikking gesteld van de
huurder(s).
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Artikel 13.
- Indien u tijdens de rit de auto verlaat
dient u de auto rondom deugdelijk af te
sluiten. Geen waardevolle spullen in de
auto achterlaten.
Artikel 14.
- OldtimerCare & Sales is niet
aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die door onze verzekering niet
gedekt is. Polisvoorwaarden zijn
opvraagbaar.
Artikel 15.
- Betreffende auto wordt afgeleverd met
een volle brandstoftank. Voor inleveren
van de auto zelf weer aftanken.
Uitsluitend Euro95 tanken. Bij het niet af
tanken en bij tanken van de verkeerde
brandstof zijn de kosten ten gevolge
hiervan voor de huurder. Huurder levert
de auto netjes en schoon in bij
OldtimerCare & Sales. Indien dit niet het
geval is brengt OldtimerCare & Sales
hiervoor € 25,- per auto in rekening bij
de huurder.
Artikel 16.
- De auto op de afgesproken tijd weer
inleveren. Bij ieder extra uur wordt
€ 25,- in rekening gebracht.
Artikel 17.
- Per dag maximaal 250 kilometer tenzij
anders afgesproken.
Artikel 18.
- De minimale huurtermijn bedraagt 24
uur. Of anders overeen is gekomen. Het
voertuig moet na afloop van de
contractueel vastgelegde huurtermijn
tijdens de kantooruren worden
teruggegeven in het verhuurstation
(maandag tot vrijdag 09:00 - 17:30 uur,
zaterdag 10:00 - 14:00 uur, zondag
16:00 bis 18:30 uur of na afspraak).
Verlengingen van de huurtermijn moeten
aan de verhuurder minstens 24 uur voor
de overeengekomen teruggavetermijn
schriftelijk of telefonisch worden gemeld
en door hem worden goedgekeurd. De
huurtermijn mag met maximaal 60

minuten worden overschreden. Is de
wagen op dat tijdstip niet terugbezorgd,
dan wordt de huurtermijn verlengd met
nog een dag tegen de dagelijkse
huurprijs in overeenstemming met de
geldende prijslijst.
Artikel 19.
- Bij diefstal eigendom van OldtimerCare
& Sales wordt altijd aangifte gedaan bij
de politie.
Artikel 20.
-Verzekering & Eigen Risico: De auto’s
van OldtimerCare zijn all risk verzekerd.
- Bij schade: Het eigen risico voor de
auto’s van OldtimerCare & Sales
bedraagt € 1.000,-. Dit kunt u voor
€ 50,-per verhuur per dag verlagen naar
€ 500,-. Bedrijven en
groepsreserveringen kunnen niet van
deze regeling gebruik maken.
Artikel 21.
- Eventuele openstaande rekeningen en
vorderingen van klanten worden uit
handen gegeven aan een
deurwaarderskantoor. De kosten welke
hier uit voort vloeien worden verhaald op
de klant.
Artikel 22.
- Annuleringen alleen per aangetekend
schrijven waarbij de ontvangstdatum als
annuleringsdatum geldt. Bij annulering is
de huurder verschuldigd: A: Tot 30
dagen voor aanvang 25% van het
totaalbedrag B: 21 dagen voor aanvang
50% van het totaalbedrag C: Tot 14
dagen voor aanvang 75% van het
totaalbedrag D: Binnen 7 dagen voor
aanvang 100% van het totaalbedrag op
onze ABNA AMRO rekening NL34ABNA
0495698466 T.N.V. OldtimerCare &
Sales B.V..
Artikel 23.
- In de auto’s van OldtimerCare & Sales
is het verboden om in te roken.
Artikel 24.
- Het kan voorkomen dat een auto van
OldtimerCare & Sales vanwege het
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bouwjaar geen gordels heeft. U hebt dan
als huurder geen draagplicht van
gordels. Het kan zijn dat een auto van
OldtimerCare & Sales vanwege het
bouwjaar een heupgordel heeft in plaats
van een driepuntsgordel. OldtimerCare &
Sales is niet verantwoordelijk voor
eventuele gevolgen hieromtrent.
Artikel 25.
- De huurder(s) van oldtimers
verzekeren expliciet kennis te hebben
genomen van het feit dat het voertuig
wat de bescherming van inzittenden
betreft bij een ongeval beantwoordt aan
de technische stand van 1950 tot 1980.
Hij/zij bevestigt/bevestigen dat hij/zij
werd/werden gewezen op de veel
slechtere rij- en remeigenschappen van
Oldtimers in vergelijking met de
moderne voertuigen; voor schade of
verwondingen van de inzittenden van het
voertuig die resulteren uit deze
omstandigheden is aansprakelijkheid van
de verhuurder uitgesloten. Bij een panne
moet de verhuurder steeds onmiddellijk
telefonisch op de hoogte worden
gebracht. De huurder heeft het recht een
pechdienst in te schakelen om het defect
te verhelpen. Is vervolgens een grotere
reparatie nodig, dan moet de huurder
aan de verhuurder meteen de situatie
telefonisch meedelen, eventueel met
vermelding van de plaats en het tijdstip
op het antwoordapparaat. De pechdienst
kan de wagen naar de dichtstbijzijnde
garage brengen, over de uitvoering van
de reparatie beslist uitsluitend de
verhuurder.
Artikel 26.
- OldtimerCare & Sales is nooit en te
nimmer aansprakelijk voor persoonlijke
ongevallen en verlies van eigendom.
Artikel 27.
- Bij een onvoorzien totaal verlies van
het voertuig, faillissement, verkoop voor
of tijdens de huurtermijn zal de
verhuurder zorgen voor een

vervangwagen, hij is hiertoe echter niet
verplicht. Wordt een vervangwagen ter
beschikking gesteld, dan wordt de huur
onder dezelfde omstandigheden op de
vervangwagen overgedragen. De
verhuurder vergoedt de kosten voor
depannage, sleepdienst en motorolie
tegen vertoon van de bewijzen. Bij een
totaal verlies van het voertuig dat niet
door eigen schuld is veroorzaakt, betaalt
de verhuurder aan de huurder de
proportionele huurprijs terug in
verhouding tot de gebruikte tijd en het
aantal gereden kilometer. Bovendien
kan/kunnen de huurder(s) geen andere
vorderingen tot teruggave of
schadevergoeding indienen.
Artikel 28.
- Plaats van uitvoering van alle
vorderingen die resulteren uit deze
overeenkomst is de standplaats van de
verhuurder die is vermeld op de
voorzijde van deze overeenkomst. Is/zijn
de huurder(s) geregistreerde
handelaar(s), dan is de exclusieve
bevoegde rechtbank voor alle geschillen
de standplaats van de verhuurder.
Artikel 29.
- Indien afzonderlijke bepalingen van
deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of ondertussen
volledig of gedeeltelijk nietig worden,
dan wordt hierdoor de geldigheid van de
overige bepalingen niet aangetast.

