Voorwaarden
1. Vereiste voor de verhuur
Voertuigen worden enkel verhuurd aan personen op vertoon van een
identiteitskaart en een geldig rijbewijs B. De minimumleeftijd van de huurder of de
bevoegde bestuurder moet 23 jaar zijn en minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een
rijbewijs. De verhuurder maakt een kopie voor zijn contractdocumenten. De
huurder mag het voertuig alleen zelf besturen of laten besturen door een in dit
contract vermelde chauffeur.
2. Borg
Bij overhandiging van de traktor dient een borg van €300 contant te worden
voldaan. De aanbetaling wordt samen met de staat van de tractor op de
huurovereenkomst bevestigd. Indien het voertuig na een volgende voertuig
controle onbeschadigd wordt teruggebracht, wordt de borg uiteraard teruggestort.
3. Overname
Door de overname van de traktor erkent de huurder dat deze zich in een
verkeersveilige, rijklare en nette staat bevindt en geen gebreken vertoont. Indien de
huurder stelt dat er op het moment van overname niet waarneembare gebreken
waren, dient hij dit te bewijzen. De verhuurder stelt de huurder een rijklaar en
technisch goed voertuig ter beschikking. Worden bij oplevering van het voertuig
herkenbare gebreken geconstateerd of bij ingebruikname verborgen gebreken, dan
is de verhuurder verplicht het voertuig te keuren. De verhuurder is gerechtigd de
huurder een gelijkwaardig voertuig ter beschikking te stellen. Indien de verhuurder
niet in staat is het gebrek vóór aanvang van de huurperiode te verhelpen of voor
vervanging te zorgen, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. Het
gehuurde voertuig voldoet bij aflevering aan de huurder aan de wettelijke
bepalingen. De huurder ontvangt het kentekenbewijs en de sleutel - bij verlies of
beschadiging is de huurder verplicht voor vervanging te zorgen. Het voertuig heeft
een volle tank bij het ophalen.
4. Huurtarieven
De momenteel geldende huurprijzen zijn van toepassing. De huurprijs is inclusief
alle kosten voor bedrijfsmaterialen, verzekeringen en gedegen rij-instructies.

5. Huurperiode, / retour
De minimale huurperiode is 2 uur tijdens de normale openingsuren. Verlenging van
het huurcontract is alleen toegestaan met instemming van verhuurder voor het
einde van de huurperiode.
6. Wat te doen bij ongevallen en andere schadegevallen
De huurder moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen na: een ongeval,
voertuig brand, diefstal of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenis, evenals
de politie, indien dit nodig is om de schuld van de bestuurder vast te stellen, indien
personen gewond zijn geraakt of indien de verwachte schade niet niet hoger zijn
dan €300,-, anders kunnen de nodige vaststellingen worden gedaan. Tegengestelde
claims worden mogelijk niet erkend. Voor elke schadeveroorzakende gebeurtenis
moet een officieel ongevalsrapport worden ingevuld en ondertekend door
betrokkenen en getuigen. De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder en de
verzekeringsmaatschappij bij te staan bij juridische verduidelijkingen en processen.
7. Boeking
U kunt de tractor direct reserveren bij onze receptie, telefonisch (00352 - 26 88 88
1) of per e-mail (info@fuussekaul.lu)
Annulering
De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:
Alle vaste boekingen kunnen tot 2 dagen van tevoren kosteloos worden
geannuleerd.
Anders gelden de volgende kosten:
- tot 1 dag van te voren = 25% van de huurprijs
- tot 12 uur van tevoren = 50% van de huurprijs
- tot 2 uur van te voren en geen afhaling = 100% van de huurprijs
8. Slecht weer
Indien de huur van een geboekte traktor om weersomstandigheden (aanhoudende
regen of storm) onredelijk is, kan de huurder zich terugtrekken van de huur of een
alternatieve datum afspreken.
9. Verzekeringsdekking

De voertuigen zijn verzekerd conform de geldende algemene voorwaarden
motorrijtuigenverzekering.
10. Gegevens beschermingsclausule
De verhuurder is bevoegd de voor de uitvoering van een huurovereenkomst
benodigde algemene contract-/facturatie- en prestatiegegevens op te slaan en te
gebruiken in databases.

