
Reservatie Carebus 
 
 
Huurder van het voertuig 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bestuurder van het voertuig: …………………………………………………………………………………………. 
Nummer rijbewijs: …………………………………………………………………………………………………………. 
(bestuurder = min.23 jaar + kopie rijbewijs meebrengen bij afhalen Carebus) 
Indien de waarborg cash wordt afgerekend  dient u het rekeningnummer op te geven 
waarop de waarborg na de huurperiode kan teruggestort worden: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gehuurd voertuig - duid het gewenste voertuig aan met een vinkje 
*Renault Traffic L1 (1 rolstoel)  
  met nummerplaat 1-KNN-702  en chassisnummer VF13JL70053243882(01)    
                 
*Ford Custom L2 (2 rolstoelen)  
  met nummerplaat 1-WSP-123 en chassisnummer WF03XXTTG3KC26207(01) 
 
Huurperiode 
Begindatum: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Einddatum: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Afrekening 
De kostprijs bedraagt het bedrag dat overeenkomt met de gereserveerde kalenderdagen. U heeft 
de huurperiode afgerekend via het betaalsysteem Mollie en hiervan ook een email ontvangen.  
 
Waarborg  
De Waarborg bedraagt €850 en wordt: 

 geblokkeerd via Visa  
 of Cash afgerekend bij afhaling van de Carebus 

 
 
Huurder verklaart de algemene voorwaarden hebben doorgenomen 
Gelieve het document volledig in te vullen, te ondertekenen voorafgegaan met “Gelezen en 
Goedgekeurd”. Het document dient meegenomen te worden bij het afhalen van de Carebus. 
 
 
Handtekening van de huurder   
 (voorafgegaan door geschreven “Gelezen en Goedgekeurd) 
 
 
 
 
 
 
 

    

    



Algemene voorwaarden en verzekering bij het huren van een Carebus 
 
Prijssetting 
 Alle prijzen zijn incl. BTW. 
 Huurprijs dient vooraf te worden betaald via overschrijving. 
 Waarborg wordt na de huurperiode en na controle op schade, kilometerstand, 

reiniging en andere voorwaarden volledig of gedeeltelijk teruggestort op het 
opgegeven rekeningnummer of gedeblokkeerd op je visakaart. 

 Bijkomende facturen zijn betaalbaar volgens opgegeven vervaldag op de factuur.  
Elk verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege door het 
enkel vervallen van de termijn, zonder aanmaning en zonder ingebrekestelling en zonder 
noodzaak van een akte een interest dragen van 10 % per maand. Een aangevangen maand 
zal als een volledige maand gelden. Het indienen van een protest dient te gebeuren binnen 
8 dagen en bovendien komen partijen overeen dat het indienen van een protest de 
betalingsverplichting niet schorst. Elke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijke per 
aangetekende brief geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn. 
Daarenboven, zal door het feit alleen van niet-betaling op de vervaldag en zonder 
noodzaak van een aanmaning, het bedrag van de factuur forfaitair verhoogd worden met 
15 % ten titel van schadevergoeding met een minimum van € 125 en een maximum van  
€ 2500, zelfs bij toekenning van respijt. Andere verkoopsvoorwaarden ons opgelegd door 
de klant worden niet aanvaard, behoudens na voorafgaand schriftelijk akkoord. 

 
Carebus 
 Het voertuig is volgetankt bij vertrek en dient volgetankt terug te keren. 
 De voertuigen worden netjes en proper teruggebracht (binnen en buitenzijde). 
 Verkeersovertredingen zijn ten laste van de huurder, hiervoor wordt door ons €25 

administratiekost aangerekend. 
 In de dagprijs zijn 200 km inbegrepen, daarna zal er een vergoeding worden 

aangerekend van 0,30 eurocent per kilometer. 
 

Verzekering, schade en vrijstelling 
 De Carebus is verzekerd: omnium, BA en pechdienst. 
 Vrijstelling verzekering per schadegeval in fout= € 850. De vrijstelling is niet van 

toepassing bij een (verkeers)ongeval bij laattijdige aangifte (>48 uur na het ongeval), bij 
ongevallen zonder tegenpartij, bij ongeval met vluchtmisdrijf, bij dronkenschap of drugs. 

 BA, Schade materieel van derden = € 850. Alle schade (vb. kleine krassen, deuken, …) 
moeten vergoed worden volgens een bestek van een deskundige. 

 Bij aanrijding tegen vast voorwerp (bv. muur, brug, paal, …) en alle schade aan de 
bovenzijde van het gehuurd voertuig (bv. Brug, poort, bomen,... ) of bij overlading van 
het huurvoertuig zal de schade aan het huurvoertuig en de eventuele bijhorende 
kosten volledig ten laste van de huurder zijn. 

 Voor de toepassing van franchise (=vrijstelling) wordt het geheel van de schade die te 
wijten is aan hetzelfde schade verwerkende feit of opeenvolging van feiten met 
dezelfde oorzaak, beschouwd als 1 schadegeval. 

 Glasbreuk zit niet in de franchise (=vrijstelling). 


