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Algemene Voorwaarden

		

Algemene Voorwaarden Aerosedan 2018.

§1

 eze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken
D
onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
die betrekking heeft op door Aerosedan (onderdeel van Bravodesign,
K.v.K.: 09170250) gevestigd te Vragender verder te noemen
“opdrachtnemer”, te leveren producten / diensten van welke aard dan
ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

§2

In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld:
iedere (rechts)persoon die bij of via opdrachtnemer goederen/diensten
bestelt en/of koopt.

§3

 an deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen
V
dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

§4

Overeenkomsten komen tot stand door een opdrachtbevestiging.

§5

Indien mogelijk ( in verband met de beschikbaarheid van auto en
chauffeur e.d.) zullen wij op verzoek van en in overleg met de opdrachtgever gemaakte afspraken wijzigen. Desbetreffende wijzigingen zijn
voor ons slechts bindend indien deze door beide partijen zijn ondertekend.

§6

 pdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
O
ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

§8

 e auto zal slechts voor normaal gebruik en op een verantwoorde
D
wijze ( verharde weg e.d. ) worden ingezet. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor ontheffingen in geval die nodig zijn om de
plaats van bestemming te kunnen bereiken. Eventuele vorderingen
betreffende het niet bezitten van deze ontheffingen vallen onder de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 etaling dient te geschieden op basis van de volgende regeling:
B
Een maand voor de datum dient een aanbetaling van 135 euro op de
rekening van de opdrachtnemer te zijn overgemaakt. De betalingstermijn
van de factuur van de eindafrekening bedraagt 14 dagen.
Bij wanbetaling zijn gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten,
welke laatste gefixeerd zijn op 15% van de vordering met een minimum
van 250 euro exclusief btw, voor rekening van opdrachtgever.

§10 A
 nnulering van een opdracht door opdrachtgever is slechts mogelijk
indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk gebeurt. Indien de annulering
korter is dan 1 week tot besproken datum/tijd wordt de aanbetaling
gezien als vergoeding voor de tot dan toe geleverde / gedane diensten.
§11 D
 e prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Het btw-bedrag
wordt op de factuur vermeld.
§12 Indien de auto langer voor opdrachtgever beschikbaar blijft wordt
de opdrachtsom dienovereenkomstig verhoogd. ( Zie prijzen op onze
website. )
§13 Indien opdrachtgever niet tijdig of niet volledig heeft voldaan aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst, indien zich een omstandigheid

v oordoet waaruit wij redelijkerwijze kunnen opmaken dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen dan wel indien
de auto op een onverantwoorde wijze dient te worden ingezet, zijn wij
gerechtigd onze verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, een en ander
onverminderd onze overige rechten in een dergelijk geval, en zonder
zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

§14 Indien wij als gevolg van overmacht of pech, ongeval, excessieve
verkeersdrukte e.d. niet of niet tijdig aan onze verplichtingen uit de
overeenkomst kunnen voldoen, stellen wij opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte. In dergelijk geval zijn wij gerechtigd
vervangend vervoer ( ongeacht model, kleur, of bouwjaar ) in te zetten
en/of indien dat nog zinvol is onze verplichting alsnog na te komen.
Indien opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, wordt de overeenkomst
ontbonden en de aanbetaling terugbetaald. Wij zijn niet aansprakelijk
voor door opdrachtgever geleden schade of gevolgschade.
§15 D
 e passagiers dienen zich strikt aan door onze chauffeur gegeven
instructies te houden. Eventueel door passagiers veroorzaakte schade
aan of in de auto en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, dient
door opdrachtgever onverwijld na onze aanschrijving hieromtrent
volledig aan ons te worden vergoed.

 eneinde op de juiste tijd op de afgesproken plaats aanwezig te zijn,
T
vertrekt de auto, rekening houdende met enige vertraging, altijd tijdig
vanaf de standplaats. De door ons opgegeven afhaal- en aankomsttijdstippen gelden bij benadering.

§7

§9



§16 D
 e auto wordt alleen met chauffeur ter beschikking gesteld.
Gezien het bouwjaar van de auto zijn er geen autogordels aanwezig.
Huisdieren, roken en het nuttigen van etenswaren zijn niet toegestaan
in de auto.
§17 E
 ventuele klachten of schadeclaims dienen binnen 7 dagen na
betreffende rit schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt, en
worden slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever aan
al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.


§18 W
 ij zijn uitsluitende aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden
schade als gevolg van aan ons toerekenbare tekortkoming ( wanprestatie ),
alsmede voor schade veroorzaakt door een aan ons toerekenbare
onrechtmatige daad, dit laatste voor zover deze onrechtmatige daad
rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor lichamelijke schade of
beschadiging van kleding/goederen ( veroorzaakt door bijv. uitlaatgassen, oliën, dichtslaan van deuren e.d. ), evenmin voor gevolg- of
indirecte schade waaronder begrepen schade wegens gederfde winst
of gemiste besparingen. Er geldt ten alle tijden een eigen risico van
500 euro per schade voorval.
§19 A
 lle geschillen tussen opdrachtgever en ons betrekking hebbende
op de overeenkomst of de uitvoering daarvan, die niet in onderling
overleg tussen partijen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen
wij zijn gevestigd. In afwijking van het voorgaande hebben wij bovendien het recht een dergelijk geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter in het rechtsgebied waarbinnen opdrachtgever is gevestigd.
§20 O
 p onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

