
ONMIDDELIJKE EN CORRECTE BETALINGEN MAKEN GOEDE VRIENDEN!

Door het vele misbruik van vertouwen, het niet waarderen van onze service en

kwaliteit zijn wij genoodzaakt dit schrijven bij te voegen

Wenst u nog eerlijkheid, kwaliteit en service ???
.
 Voertuigen worden proper, net én eventueel met volle tank teruggebracht.
 Niet-gereinigde voertuigen worden door ons gereinigd aan volgend tarief:

o Normale Reiniging binnen en buiten : vanaf 50 € + BTW.

 branstof tekort zal aan de normale dagprijs worden door
gerekend.

 Zaakvoerder bedrijf / voorzitter VZW / Privé huurder of door volmacht gemachtigd persoon
moet hier ter plaatse de nodige documenten digitaal tekenen dit zonder uitzondering !!!!

 Minimum waarborg voor personen- bestel- en vrachtwagens vanaf 350 €
vooraf over te schrijven op // ING BE39 3631 5932 0419 // BIC: BBRUBEBB

 Géén waarborg mee of vooraf overgeschreven is géén verhuur!

 Waarborgen worden afgerekend na afhandeling en betaling van de huur.
 ALLE BEDRAGEN MOETEN WORDEN OVERGESCHREVEN VÓÓR VERTREK

of Contante waarborg bij afhaling voertuig zijn mogelijk bij dag verhuren.
 Het is verboden te rijden onder invloed van alcohol en/of drugs (verzekering vervalt!).
 Bij personen- en bestelwagens is er een vrijstelling van 2.000 € + btw. bij ongeval in

onrecht of bij het niet naleven van de algemene verhuurvoorwaarden.
 Bij vrachtwagens is er een vrijstelling van 5.000 € + btw. bij ongeval in onrecht of bij het

niet naleven van de algemene verhuurvoorwaarden.
 Bij ieder schadegeval zal er altijd een dossierkost van 350 Euro gerekend worden.
 Bij reservatie van een personen- en/of bestelwagen schrijft U 350 € over op rekening :
 Bij reservatie van een vrachtwagen schrijft U 500 € over op rekening:
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mét mededeling : reservatie en huurperiode.

Pas daarna is de huur definitief !!!

 BIJ ELKE HUURPERIODE VAN EEN VOERTUIG VOOR PERSONENVERVOERZAL ALTIJD EEN REINIGING EXTRIEUR WORDEN AANGEREKEND
TWV. 25,00 EURO + 21 % BTW. = 30,25 EURO



Zolang er geen minimum bedrag van 350 euro is overgeschreven of contant betaald,

zal geen rekening worden gehouden met uw huuraanvraag !

leveren van een voertuig mogelijk vergoeding 2 euro + btw. Per gereden km. Van a - b - a

 BELANGRIJK IS OOK DAT EEN MAIL RECHTSGELDIG IS !! (INDIEN DIT NODIG IS !!)

 Bij annulatie van een gereserveerd verhuurcontract (dagverhuur) zal een bedrag
vanaf 350 € (excl. Btw) worden aangerekend.

 Bij annulatie vroeger dan 30 werkdagen vóór vertrekdatum van een gereserveerd
verhuurcontract (meerdaagse verhuur) zal een bedrag vanaf 250 € (excl. Btw) worden
aangerekend.

 Bij annulatie minder dan 30 werkdagen vóór vertrekdatum van een gereserveerd
verhuurcontract (meerdaagse verhuur) zal een bedrag van 50% (excl. Btw) van het totale
huurbedrag worden aangerekend.

Eventuele speciale kosten die werden gemaakt om uw huuraanvraag te vervolmaken zullen
100% worden aangerekend.

 Alle prijzen zijn exclusief BTW en milieutaxen.
 Alle BTW- plichtigen - vzw en andere rechtsvormen dienen hun BTW-nr. en /of ondernemings-

nr. alsook alle correcte bedrijfsgegevens vooraf te bezorgen.
 Een dagprijs geldt voor één kalenderdag en zal deze niet overschrijden zonder meerprijs !!
 Alle prijzen kunnen ten alle tijde aangepast worden zonder toestemming of voorafgaandelijke

verwittiging.
 PER VERKEERSOVERTREDING EENDER WELKE, ZAL EEN ADMINISTRATIE KOST VAN

25,00 EURO + ( 21% BTW = 5,25 EURO ) = 30,25 EURO WORDEN BIJGETELD !!!

 Alle opzettelijke schade aan het materiaal van VERRIPA BVBA is nooit verzekerd !
 Alle betalingen gebeuren contant of vooraf per overschrijving ING BE39 3631 5932 0419 // BIC:

BBRUBEBB

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DEZE REGELS, KAN GEEN VERHUUR PLAATSVINDEN!!


