ALEGEMENE VOORWAARDEN
1: DE HUURDER
Huurder en/of bestuurder verklaren voorafgaande aan de huurperiode te hebben
ontvangen, gelezen en begrepen alsmede akkoord te gaan met de Algemene
Huurvoorwaarden van De BabbelTruck.nl. Huurder en/of bestuurder verplicht zich
ter controle vooraf te legitimeren met een geldige rijbevoegdheid. De huurder
en/of bestuurder dient een minimumleeftijd te hebben van 25 jaar en in het bezit te
zijn van een geldig Nederlands autorijbewijs. Deze voorwaarden huurovereenkomst
gelden ook voor alle deelnemers van de huurder. De huurder die de overeenkomst
heeft ondertekend, dient de deelnemers waarvoor hij/zij heeft gereserveerd op de
hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden. Alleen de met name in de
huurovereenkomst genoemde berijder(s) mag (mogen) het voertuig besturen
2: DE AFLEVERING
Bij aﬂevering van De BabbelTruck worden mondeling gebruikers- en
veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De
gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder
gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder danwel
bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd. De standaard huurperiode is van
08.00 uur tot 20.00 uur, of een dagdeel
a 6 uren. Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volledig overeengekomen huurprijs
gelden. Inlevering dient te geschieden op een vast vooraf afgesproken plek en
tijdstip. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct
te betalen toeslag van € 25,00 per heel of gedeeltelijk verstreken uur. De
BabbelTruck dient volledig vol afgetankt te worden ingeleverd . Indien de
BabbelTruck niet volledig vol is afgetankt, wordt, bovenop de kosten van verbruikte
brandstof, € 15,00 extra in rekening gebracht. Reeds nu verstrekt huurder een
onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode danwel bij
huurders afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren,
daarbij alle mogelijke veroorzaakte danwel ontstane schade vast te stellen, en deze
op een inname aﬂeveringsformulier namens huurder voor gezien en akkoord ter
eindafrekening af te tekenen.
3: HET RIJDEN/HET GEBRUIK
Huurder danwel bestuurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende
wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en
geasfalteerde wegen te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens
verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of
reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden,
bospaden, onverharde danwel veldwegen worden direct in rekening gebracht. Het is
verboden alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
te gebruiken voorafgaande of tijdens het gebruik van De BabbelTruck. Het is niet
toegestaan het voertuig te bezigen voor het vervoer van personen en/of zaken tegen
betaling, voor het geven van rijonderricht en voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten/snelheidsproeven en voor het trekken van aanhangwagens (waaronder
begrepen caravans), opleggers of een volgens de WAM daarmee gelijk te stellen
object, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De
huurder verklaart door ondertekening van de overeenkomst De BabbelTruck.nl niet
aansprakelijk te stellen voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook
ontstaan.
4: INFORMATIEPLICHT HUURDER/STER
Alle verantwoordelijkheid betrekking hebbende op tijdige en juiste verstrekking van
vooraf gegeven schriftelijke huurvoorwaarden en instructies, danwel de mondelinge
communicatie aan deelnemers van arrangementen en groepen, valt inhoudelijk
uitsluitend en alleen onder de informatieplicht danwel zorgplicht van de
huurder/ster en/of de aan ons aangewezen contactpersoon.
6: MISBRUIK
Huurder zal als een goed beheerder de aan hem/haar verhuurde BabbelTruck onder
zich houden. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend
en/of gebleken misbruik onmiddellijk middels vroegtijdige terugvordering in te
nemen, zonder het recht van huurder op enige restitutie van huurpenningen. De
verhuurder heeft te allen tijde het recht om onder uitsluitend ter aan verhuurdersbeoordeling vallende (weers)omstandigheden zonder enige vergoeding de
huurovereenkomst direct te annuleren of te beëindigen indien de veiligheid in
gevaar dreigt te komen.
7: AANBETALING
Na een telefonische of e-mail reservering dient ter deﬁnitieve reserveringsbevestiging door de huurder 50% van de overeengekomen huurprijs te worden betaald
middels overboeking op KNAB-bankrekeningnummer
NL 89 KNAB 0255177755
t.n.v. De BabbelTruck.nl. Vermeld bij betaling altijd uw naam en gewenste huurdatum en of oﬀertenummer.
8: VERZEKERING
Door De BabbelTruck.nl is, met € 500,00 voor huurders eigen risico, uitsluitend een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die dekking biedt conform de (WAM) Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Huurder danwel bestuurder is
hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve
akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico en erkent derhalve
aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan de brandweerauto
ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, schuld of
opzet tijdens het gebruik van de brandweerauto.
9: PARKEREN/STALLEN
Huurder danwel bestuurder is verplicht om bij het stallen en parkeren De
BabbelTruck altijd op slot te zetten. De BabbelTruck mag nooit onbeheerd dan wel
onbewaakt worden achtergelaten. Tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s
morgens dient De Babbeltruck in een afgesloten ruimte geparkeerd te zijn.

10: SCHADE
Huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door diefstal/vermissing/verduistering en alle overige schade daaromheen. Huurder is verantwoordelijk voor schade
hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt, welke aan de gehuurde
BabbelTruck is toegebracht of ontstaan ongeacht of deze schade het gevolg is van
schuld van de huurder of van derden. De kosten van reparatie van lekke banden zijn
voor rekening van de huurder. Bij vervanging van banden die niet het gevolg is van
normale slijtage betalen huurder en verhuurder ieder de helft van de prijs van de
nieuwe band. Bij een schadegeval enkelzijdig of met betrokkenheid van een derde
partij dient de verhuurder direct op de hoogte te worden gesteld. Een schadeformulier dient op locatie (van ongeval of op de plaats waar de schade is ontstaan) in het
bijzijn van huurder te worden en ingevuld en ondertekend. De huurder verklaart via
deze overeenkomst aan verhuurder alle medewerking te zullen verlenen bij het
verhalen van alle veroorzaakte schade.
Bij diefstal/vermissing/verduistering is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde
van De Babbeltruck. De schade door huurderving is daarbij niet inbegrepen. Bij het
niet direct na het eerste gedane verzoek voldoen van de totale door De
BabbelTruck.nl ontstane schade komen naast de kosten van de schade ook alle
andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke
alsmede alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder. Voor schade aan
zaken die door het motorrijtuig worden vervoerd, hoe dan ook ontstaan, is de
verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder, ook indien deze in een natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht
ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Huurder is
aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de waardepapieren, zoals
kentekenbewijs en grensdocumenten en door verlies van onderdelen en gereedschappen.
11: BOETES
Voor het doorberekenen van ontvangen geldboetes ten gevolge van de door
huurder en/of bestuurder begane overtredingen van verkeersvoorschriften
gedurende de overeengekomen huurperiode berekent De BabbelTruck.nl aan
huurder alle extra administratiekosten door met een minimum van € 15,00 per
boete/overtreding.
12: DOORVERHUREN
Het is niet toegestaan het gehuurde, door de huurder, aan derden in gebruik of
onderhuur af te staan danwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over
te dragen. Ook tijdelijke overdracht is niet toegestaan.
13: VRIJWARING VERHUURDER
Het huren van de BabbelTruck is geheel op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook aan huurder en diens
passagiers, diens lijfgoederen en/of derden welke schade hoe dan ook is genaamd
of ontstaan. De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of
derden waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan
verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de
bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten.
14: BETALING GEMAAKTE KOSTEN
Indien gedurende de huurovereenkomst danwel na de huurperiode blijkt dat hieruit
schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij De BabbelTruck.nl om
zonder enig recht op terugboeking deze kosten danwel het verschuldigde bedrag ná
de huurperiode middels deze machtiging af te schrijven van huurders onderstaande
bank- of girorekening. Dit geschied via een eenmalige machtiging. Bij ondertekening
van deze overeenkomst machtigt de huurder de verhuurder tot het bovenstaande.
15: BORG
De contant of giraal betaalbare borgsom bedraagt € 500,00. Deze borgsom ontvangt
de huurder terug na de huurperiode indien De BabbelTruck onbeschadigd en in
dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht wordt. De
verhuurder is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de gestorte
waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van verhuurder op
aanvullende schadevergoeding.
Bij diefstal danwel verduistering danwel vermissing blijft huurder/ bestuurder
onverminderd te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane
schade. In alle gevallen wordt de borg geretourneerd, pas nadat De BabbelTruck.nl
heeft vastgesteld dat De BabbelTruck in goede staat is afgeleverd.
16: ONTBINDING VAN DE HUUR
De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te
stellen, indien blijkt dat tijdens de huurperiode de huurder de verplichtingen van de
huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij nalatigheid, bij
overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder; bij vordering van
overheidswege van het desbetreﬀende verhuurde voertuig, dan wel bij beslag op dit
voertuig, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de
verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij
deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het voertuig te controleren waar deze zich bevindt, stop te zetten, dan wel zich weer in het bezit van het
voertuig te stellen. In het geval dat het voertuig door de verhuurder is teruggehaald
behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van
de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

