AANVULLENDE HUURVOORWAARDEN

1. Algemene Voorwaarden
1.1 Op het huren van artikelen van of via Avonturenbus zijn de Algemene Voorwaarden Avonturenbus van toepassing. In aanvulling
op deze Algemene Voorwaarden Avonturenbus zijn tevens onderhavige Aanvullende Huurvoorwaarden van toepassing.
1.2 De Algemene Voorwaarden Avonturenbus en de Aanvullende Huurvoorwaarden zijn te downloaden van de website
http://www.avonturenbus.nl/AlgemeneVoorwaarden. De Algemene Voorwaarden Avonturenbus en de Aanvullende
Huurvoorwaarden worden standaard ter beschikking gesteld bij offertes en worden op verzoek per post opgestuurd.
1.3 De in de Algemene Voorwaarden Avonturenbus genoemde partij welke wordt omschreven als “Opdrachtgever”, wordt in deze
Aanvullende Huurvoorwaarden aangeduid met “Huurder”.
1.4 Daar waarin deze Aanvullende Huurvoorwaarden niet voorziet in een adequate dekking van een omstandigheid in relatie tussen
Avonturenbus en Huurder, verwijst Avonturenbus direct naar de Algemene Voorwaarden Avonturenbus.
2. Huurperiode
2.1 De prijzen van alle artikelen van Avonturenbus zijn gebaseerd op een huurperiode van 24 uur.
2.2 Alle diensten van Avonturenbus worden per uur in rekening gebracht.
2.3 Alle gehuurde artikelen dient de Huurder binnen de afgesproken huurperiode zelf op te halen en terug te bezorgen, danwel door
derden op te laten halen en terug te laten bezorgen of tegen betaling van kilometervergoeding gebruik te maken van de
vervoersservice van Avonturenbus.
2.4 De huurperiode kan op elk gewenst tijdstip in gaan.
2.5 De huurperiode duurt minimaal 24 uur en tot zover er een langere huurperiode is afgesproken.
2.6 Overschrijding van de overeengekomen huurperiode zal door Avonturenbus bij Huurder in rekening worden gebracht. Daarvoor
hanteert Avonturenbus een uurtarief welke is gebaseerd op de oorspronkelijke overeenkomst tussen Avonturenbus en Huurder en
zal in het voordeel van Avonturenbus naar boven worden afgerond.
2.7 Het eerder terugbezorgen, danwel door derden terug laten bezorgen van het bij Avonturenbus gehuurde dan de uiterlijke
terugbezorgtijd, welke in de huurovereenkomst is vermeld, geeft Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de
verschuldigde huursom.
3. Reservering
3.1 Voor het reserveren van artikelen van Avonturenbus, dient Huurder gebruik te maken van het reserveringsformulier welke op de
website http://www.avonturenbus.nl/reserveren online naar Avonturenbus verstuurd kan worden. Huurder kan het
reserveringsformulier ook uitprinten en in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:
Avonturenbus
Schelsberg 127
6413 AC, Heerlen
3.2 Huurder heeft op de website http://www.avonturenbus.nl inzage in de huurmogelijkheden doormiddel van een online agenda,
welke door Avonturenbus dagelijks wordt voorzien van een update. Avonturenbus stelt zich niet aansprakelijk voor elke vorm van
schade, welke eventueel kan voortvloeien uit onvolledige of verkeerde gegevens die door Avonturenbus in deze online agenda
geplaatst zijn.
3.3 Direct na ontvangst van het reserveringsformulier stuurt Avonturenbus een ontvangstbevestiging naar Huurder en geeft
Avonturenbus in de online agenda de reservering aan.
3.4 Avonturenbus verstuurt binnen drie werkdagen een offerte en een huurovereenkomst (in tweevoud) naar Huurder. Bij aanvaarding
van de overeenkomst stuurt Huurder één huurovereenkomst ondertekend en in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Avonturenbus
Schelsberg 127
6413 AC, Heerlen
3.5 Huurder dient zich bij afname van het bij Avonturenbus gehuurde te legitimeren. Huurder kan dat doen doormiddel van het tonen
van het paspoort, identiteitskaart of het rijbewijs. Andere dan deze documenten worden door Avonturenbus niet aanvaard.
4. Betaling
4.1 Huurder dient de volledige huursom in één keer te voldoen. Dat kan op de volgende wijzen:

Contant: bij afname

Per PIN: bij afname

Per iDEAL: via de website http://www.avonturenbus.nl

Per bankoverschrijving: uiterlijk één week voor het ingaan van de huurperiode.
Bedrijven en instellingen kunnen de huursom per factuur voldoen. Avonturenbus verstuurt de factuur na aanvaarding van de
huurovereenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst door Huurder te worden voldaan.
5. Annulering
5.1 Huurder kan de huurovereenkomst kosteloos annuleren tot 7 dagen voor het ingaan van de huurperiode.
5.2 Wanneer Huurder de huurovereenkomst binnen 7 dagen voor het ingaan van de huurperiode wenst te annuleren, is Huurder
gehouden aan het voldoen van 50% van de totale huursom, zoals deze is overeengekomen en vastgelegd in de
huurovereenkomst tussen Avonturenbus en Huurder.
6. Aansprakelijkheid
6.1 Alle artikelen, inclusief draaiboeken en andere zaken behorende bij de artikelen, welke Avonturenbus verhuurt via de website
http://www.avonturenbus.nl, blijven eigendom van Avonturenbus en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, verkocht of
verhuurd of op enige andere wijze aan derden worden aangeboden zonder de nadrukkelijke toestemming van Avonturenbus.
6.2 Avonturenbus is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade en/of letsel dat het gevolg is van, al dan niet moedwillig, onjuist
gebruik van het van Avonturenbus gehuurde.
6.3 Huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van het van Avonturenbus gehuurde. Schade aan het van Avonturenbus
gehuurde en overige geldelijke gevolgen van het onjuist gebruik van het van Avonturenbus gehuurde, zal door Avonturenbus op
Huurder worden verhaald.
6.4 Avonturenbus en Huurder controleren de staat van het bij Avonturenbus gehuurde aan het begin en aan het einde van de
huurperiode. Alle afwijkingen worden zowel aan het begin als aan het einde van de huurperiode op een controlelijst genoteerd.
Avonturenbus en Huurder dienen de controlelijst te ter goedkeuring te ondertekenen.

