ALGEMENE
VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor Taxi Limo Yves met vestiging te 9340 Lede, België,
Kasteeldreef 103 ingeschreven onder nummer BE0655669916

Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden bij ondertekening, bevestiging via
e-mail of mondeling akkoord van het huurcontract.
De huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn
gezelschap.
Na ontvangst van de huurovereenkomst is de auto voor de huurder gereserveerd.
Betaling van een voorschot van 50% dient te zijn voldaan 5 werkdagen voor aanvang van
de huurovereenkomst. In geval van niet (tijdige) betaling is huurder automatisch in
gebreke. Allen door verhuurder ter inning van het uitstaande bedragen te maken
incassokosten zowel gerechtelijke als buitengerechtigde, zijn voor rekening van de
huurder, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist. Het voorschot in
bindend, bij niet naleving wordt het voorschot niet terugbetaald.
Het restantbedrag wordt ofwel voor de opdracht op onze rekening gestort ofwel direct
contant aan de chauffeur betaald bij aanvang van de huurovereenkomst.
De huurder is gerechtigd de tevoren afgesloten rit te annuleren door middel van een
schriftelijke kennisgeving 24u voor start van de huurovereenkomst. Volgens de algemene
voorwaarden zal de annulatiekost doorgerekend worden aan de klant.
Indien annulering plaatsvindt tijdens de rit, is huurder het volledige factuurbedrag
verschuldigd.
De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren
en/of extra leveringen.
‘Taxi Limo Yves’ is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn
onderaannemers.
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Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is van de door ‘Taxi Limo
Yves’ geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk
omschreven ingediend te zijn bij ‘Taxi Limo Yves’ via aangetekend schrijven. Indien ‘Taxi
Limo Yves’ niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaart huurder volledig
tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft
dat de huurder geen recht om de betaling te herroepen.
Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.
De genoemde prijzen en uren gelden van de overeengekomen startplaats en eindplaats.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Buitengewone schoonmaakkosten van of herstellingen aan het voertuig ten gevolge van
ongepast gebruik en/of gedrag van de huurder (misselijkheid, voeten op banken,
gescheurde bekleding, ed.), zullen doorgerekend worden aan de huurder.
Indien het voertuig gereinigd dient te worden zal hier een kost van 200 EUR voor
gefactureerd worden.
Alle goederen die aanwezig zijn in de voertuigen voor de start van de huurovereenkomst
blijven eigendom van ‘Taxi Limo Yves’
Diefstal zal steeds aangegeven worden bij de politie, alsook dienen deze vergoed te
worden.
Ongepast en obsceen gedrag in de wagen en brutaal gedrag jegens de chauffeur is niet
toegelaten en kan stopzetting van de prestatie zonder vergoeding vanwege de verhuurder
tot gevolg hebben.
Het is de huurder niet toegestaan stickers op of in het voertuig aan te brengen, tenzij
uitdrukkelijk anders met de verhuurder schriftelijk is overeengekomen.
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‘Taxi Limo Yves’ is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens of
zoekgeraakte goederen.
Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een
door ‘Taxi Limo Yves’ aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder
gecompenseerd worden voor het restant van de rit.
Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal
door ‘Taxi Limo Yves’ een vergelijkbare limousine worden aangeboden.
‘Taxi Limo Yves’ is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene
verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
‘Taxi Limo Yves’ garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste
standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot
ontvangen informatie van en over de wederpartij.
Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen
betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit
voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de Rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
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