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Algemene voorwaarden

•

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten, tot het verrichten van werkzaamheden door ons. De van deze algemene voorwaarden
afwijkende bedingen gelden slechts indien zij schriftelijk met ons zijn overeengekomen. De bedingen werken
slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden
blijven alsdan onverkort van kracht. Wij wijzen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze
opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

•

Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een
vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

•

Annulering

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen rit te annuleren, mits de annulering plaats vindt
uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd. Indien niet tijdig wordt geannuleerd is Rijnmond Executive Support
gerechtigd 3 uur bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

•

Prijzen

De door ons vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of
belastingen. In rekening worden gebracht de uren door de chauffeur rijdend en wachtend doorgebracht plus zijn
reistijd minus een half uur, waarbij naar boven afgerond wordt op één vierde uur.

•

Bijkomende kosten

Kosten ten behoeve van parkeren, tolwegen, brandstof, auto-reiniging, logies & ontbijt e.d. alsmede de
reiskosten van de chauffeur ten behoeve van de start- en eindlokaties zijn voor rekening van de opdrachtgever.
•

Ingehuurde personen

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op
generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers
van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft
gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

•

Betaling

Betaling aan ons door de opdrachtgever geschiedt zonder korting, beroep op compensatie of opschorting binnen
14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling zal zijn en zonder
aanzegging een rente wegens vertraging over het factuurbedrag zal zijn verschuldigd van 1% per kalendermaand,
een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend. Uitsluitend betalingen aan ons werken bevrijdend.
Betalingen aan chauffeur zijn niet toegestaan en niet bevrijdend. Alle kosten die door ons worden gemaakt om
nakoming van de verplichting van de wederpartij te bewerkstelligen zijn ten laste van de opdrachtgever.
•

Verzekeringen

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een W.A.-verzekering conform de in de wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde eisen, en is tevens verplicht zorg te dragen voor een
inzittendeverzekering. De opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de
overeenkomst in stand te houden.
•

Aansprakelijkheid

Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdig, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden
zijn wij slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Onverminderd het hierboven genoemde
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor:
1.

2.
3.
4.

5.

Het niet tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van onder meer: weer en
weersomstandigheden welke tot vertraging leiden; het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de
chauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of het eigen vervoermiddel, dan
wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak.
Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht en/of de
eventuele kosten van een no-claim verlies.
Schade of kosten ontstaan aan zaken of inzittende aanwezig in het voertuig tijdens de
uitvoering van de opdracht.
Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van opdracht die zijn ontstaan door een
bekeuring, een proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of
grove schuld van de chauffeur.
Letsel van de passagier(s) tijdens de uitvoering van de opdracht. Wij dragen geen
aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door de chauffeur worden veroorzaakt aan
derden of de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken,
behoudens opzet of grove schuld. De opdrachtgever vrijwaard ons voor aanspraken van
derden, voortvloeiende uit en/of verband houdend met de door ons verrichte werkzaamheden.
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