
                                                 -Algemene voorwaarden  

Om het gebruik van onze limousine´s zo prettig mogelijk te maken voor u, vragen wij uw medewerking  van 
onderstaande voorwaarden; 

De huurder en van een limo  is verantwoordelijk voor zijn gezelschap. En voor de schade die door zijn/haar 
gasten zijn ontstaan . 

De huurder geeft hierbij toestemming aan Rent-limo om alle openstaande rekeningen en/of extra kosten 
ten laste van zijn creditcard te laten komen en anders na ontvangst meerkosten factuur per overboeking te betalen. 
Opgelet ! boeking van een limo , telefonisch of per email is altijd bindend omwille wij geen andere rit voor de zelfde 
datum aannemen zal worden . Voor een boeking  die niet tijdig is geannuleerd voor de opgestelde tijd word u deze 

altijd aangerekend . Wij hadden een andere boeking  kunnen aannemen ipv . 
 Om u reservatie te annuleren  dient men minstens zeven dagen op voorhand een email te sturen zodat deze verder  

verhuurd kan worden . 
 email naar : info@rent-limo.be  . 

 Als er afgesproken is om af te rekenen zal (huurovereenkomst )(factuur)  met onze chauffeur dag van de rit bij zich 
hebben . De huurder rekent de afgesproken totaal met de chauffeur af voor aanvang van de rit . 

 Betaling overuren mag men betalen bij het einde van de rit of zoveel eerder of later als door partijen wordt 
overeengekomen. In geval van niet (tijdig) betaling van rekening voor onze dienst worden er nalatigheid interesten en 

administratie kosten bij gerekend , behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist. 
De huurder is gerechtigd de tevoren afgesloten rit te annuleren door middel van een schriftelijke 

kennisgeving. Volgens de algemene voorwaarden   anders  blijft totaal bedrag verschuldigd 
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. 

Rent - limo is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers. 
Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is van de door VIP Limousine Express 

rent-limo geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij 
Rent - limo via aangetekend schrijven. Indien  Rent - limo niet binnen de tijds limiet  een klacht ontvangt, verklaard 
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. 

De genoemde prijzen en uren gelden van de overeengekomen garage tot de overeengekomen garage. 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij inclusief nadrukkelijk is weergegeven. 

Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder 
akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht;    € 10,- Per gebroken glas 

€250,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid) 
€350,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur of faktuur herstelling bij iedere vorm 

van vandalisme 
 

Indien de betaling van de door ons geleverde (extra)diensten na 1 herinnering en 1 aanmaning        
achterwege blijft zijn we genoodzaakt incassodiensten in te schakelen Vip Limousine Express rent-limo is niet 

verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens. 
 rent-limo is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte 

voorwerpen. 
Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Rent-limo aangewezen 

wagen de rit verder afmaken . 
Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Rent-limo een 

vergelijkbare limousine worden aangeboden. 
 rent-limo is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, 

ongelukken of andere onvoorziene oorzaken. 
 rent- limo garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaards te 

waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen. 
Locatie dient bereikbaar en berijdbaar te zijn voor onze limo’s. 

Extra kosten zoals parkeer geld ,betalende wegen en tunnels, ed zijn steeds excl. 
Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden bij bevestiging reservatie via e-mail of mondelinge 

akkoord en betaling  van het huurcontract. 
 Wijzigingen en  annulatie van een afgesproken opdracht door de klant of de derde-opdrachtgever – door welke 

omstandigheid dan ook – (bijv. wanneer men beslist om ander vervoer te regelen, en/of bij wjiziging of annulatie van 
een rit ) kan enkel gebeuren via aangetekend brief , en dit uiterlijk zeven dagen voor de geplande opdracht. 
Wanneer een rit niet kan gereden worden door natuurrampen door  onmacht mag de klant een nieuw datum 

reserveren en gebruik maken van onze limo service elk betaalde voorschot blijft gelden voor een verdere datum 
zonder vervaldatum ervan . Een terug betaling blijft uitgesloten.  

    In alle andere gevallen worden annulaties niet aanvaard en zal de overeengekomen bedrag betaald moeten worden  
voor de geplande rit integraal worden aangerekend. 

  Opgemaakt te Leopoldsburg op 15 oktober 2015 algemene voorwaarden bij Rent-limo 


