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         Algemene voorwaarden Fiatverhuur La Belle Meuse 
 

 

 

• Uitleg van begrippen: 

• Voertuig: een  gerestaureerde fiat 500 oldtimer  welke het onderwerp is van de 

huurovereenkomst. 

 

• Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst 

sluit. 

 

•  Verhuurder  LBM: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de 

huurovereenkomst sluit. 

 

• Bestuurder: de feitelijke berstuurder van het voertuig: minimaal 21 jaar oud en tenminste 

3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. 

 

• a. Dag verhuur: betreft een periode van 8 uur, het e.e.a. wordt vastgesteld in de 

huurovereenkomst. 

 

      1.5 b. Dagdeel verhuur: betreft een peroide van 4 uur, e.e.a. wordt vastgesteld in de                                   

             huurovereenkomst. 

• c. Half dagdeel verhuur: betreft een periode van 2 uur, e,e,a. wordt vastgesteld in de  

huurovereenkomst. 

• Schade: de schade die LBM direct of indirect lijdt ten gevolgen van beschadiging of              

Vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze 

schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig 

en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten, met of door het voertuig 

aan persoon of goed toegebracht nadeel waarvoor LBM of de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is  

 

• Huurovereenkomst: document dat in tweevoud wordt opgemaakt en door zowel de  

huurder als verhuurder wordt ondertekend. In de huurovereenkomst staan in elk geval 

de volgende gegevens: naam en diverse contact gegevens van huurder en verhuurder, 

gemaakte (prijs)afspraken tussen huurder en verhuurder, datum ,plaats en tijd van de  

geplande aanvang en afsluiting van de huurperiode. 

 

 

• Vestiging: Well de locatie waaruit het voertuig wordt verhuurd. 
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2. Reserveren en annuleren: 

 

2.1.Een reservering kan telefonisch, per email of mondeling gemaakt worden. 
 

2.2.Na het ondertekenen van de huurovereenkomst +kopie rijbewijs gaat de huurder akkoord met de prijs, eventuele 
afspraken en algemene voorwaarden en verklaart hij tevens deze te hebben ontvangen en gelezen. 

 
2.3.Een boeking houdt in dat: 

-LBM het voertuig gedurende de huurperiode ter beschikking stelt. 
-LBM voor, tijdens en na de huurperiode zo goed mogelijk probeert te assisteren. 

 
2.4.LBM is gerechtigd om een boeking te annuleren indien er situaties voordoen buiten de controle van LBM.  

De huurder heeft in dat geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak op schadevergoeding laten gelden. 
 

2.5.De huurder heeft de mogelijkheid om in geval van verhindering een in de plaats stelling door een andere persoon aan te 
dragen (wel op vertoon van geldig legitimatie). 

 
2.6.Huurder is verplicht zich voor vertrek met het voertuig te legitimeren. 

 
3. Betaling: 

3.1.De betaling kan gedaan worden via banktransactie, in dit geval dient het volledige factuurbedrag 7 dagen voor verhuur 
bijgeschreven te zijn. Contante betaling is ook een mogelijkheid en die kan op de dag van verhuur betaald worden,. 

 
3.2.De borg bedraagt 250,- euro. U ontvangt deze retour na met schadevrij inleveren van het voertuig. 

 
3.3.LBM heeft in geval van niet tijdige betaling het recht om de huurovereenkomst te ontbinden of de uitvoering uit te 

stellen. 

 
 

4. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig: 
4.1.Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten zoals: boetes, parkeerkaartjes, 

pontkaarten voor rekening van de huurder. 
 

4.2.LBM biedt het voertuig met volle tank aan. Deze inhoud is bij de huur inbegrepen tot een max aantal kilometer per 
huurtijd. Extra kilometers worden bekerend met 0.30 euro per gereden kilometer. 

. 
4.3.Indien het voertuig langer gebruikt wordt dan de gestelde huurperiode, dan brengt LBM een toeslag in rekening van 

25,- euro per uur. 
 

5. Gebruik van het voertuig en verplichting huurder. 

5.1.LBM verstrekt een korte instructie van het voertuig. 

 
5.2.LBM is gedurende de huurperiode telefonisch bereikbaar voor de huurder. 

 
5.3.Huurder is bewust van het feit dat het een klassieker is, en dient op een zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan. 

 
5.4.Huurder is verplicht adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het voertuig als gevolg van brand, 

storm, wateroverlast vorst, diefstal en andere calamiteiten. Bij gebreke waarvan huurder de door zijn nalatigheid ontstane 
schade aan LBM zal vergoeden. 

 
5.5.Huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de gesteldheid die voor het 

besturen van het voertuig is vereist. Waarvan iedereen minimaal 3 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs. 
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5.6.LBM is gerechtigd de huurovereenkomst te beeïndigen als tijdens de huurperiode omstandigheden blijken te zijn die als 
LBM hiervan op de hoogte was geweest de huurovereenkomst niet was aangegaan. 

 
5.7.Personen waarvan de rijbevoegdheid recentelijk ontzegd is geweest zijn niet bevoegd het voertuig te besturen. 

 
5.8.Het is verboden om te roken in het voertuig. 

 
5.9.Huisdieren zijn niet toegestaan in het voertuig. 

 
5.10.Als een huurder een kind mee wilt vervoeren zorgt de huurder zelf voor een kinderzitje. 

 
5.11.Het is ten strengste verboden het voertuig onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen te besturen. 

 
5.12.Het is als huurder niet toegestaan om het voertuig door te verhuren aan derden (tenzij anders is afgesproken met 

LBM). 
 

5.13.Het is niet toegestaan om het voertuig ‘s nachts onbeheerd op straat te laten staan, dit gaat ook in overleg met LBM. 
 

5.14 Als de huurder niet voldoet aan de verplichtingen die gesteld zijn, zijn de kosten voor rekening van de huurder zoals 
het slepen, transportkosten en/of reperatie wat voortvloeit als gevolg van het niet nakomen van de regels als huurder. 

 
5.15.Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden gereden. Tevens dient u 

ook de zogeheten struinen door de maasduinen route te volgen. Daarnaast is het ten srengste verboden om: 
- De trottoirbanden op en af te rijden. 

- Niet met meer dan 3 volwassenen in de fiat plaats te nemen. 
 

6. Ophalen en terugbrengen van het voertuig. 

6.1.Het voertuig kan worden opgehaald en teruggebracht worden bij de vestiging (tenzij anders is afgesproken met LBM). 
 

6.2.Wij bieden een optie breng- en haalservice aan (prijs op aanvraag). 
 

6.3. Bij een vroegtijdig terugbezorging blijft de volle huur gelden. 
 

7. Eigen risico: 
7.1 De huurder en passagiers rijden op eigen risico in het voertuig. 

 
7.2.Het eigenrisico is 250,- euro voor elk schadegeval. 

 
7.3.In geval van schade door nalatigheid en andere punten (zie paragraaf 5) is de huurder verplicht om direct na de 

vaststelling van het schadebedrag het te betalen bedrag te voldoen. 
 

7.4.Bij schade aan het voertuig worden de materiaalkosten in rekening gebracht, aangevuld met het geldend uurtarief van 
een erkend schadebedrijf voor de montage en herstel van het onderdeel. Tot een maximum van het gestelde eigen risico. 

 
7.5.Schade tijdens de huurperiode aan inzittenden, de auto of aan derden veroorzaakt doordat de bestuurder niet voldoet 

aan het in paragraaf 5 gestelde door nalatigheid dan wel in geval van opzet of onzorgvuldigheid aan de zijde van bestuurder, 
is volledig voor rekening van de huurder. 

 
 

8.In geval van schade en reperatie. 

8.1.Huurder is verplicht om het voertuig in de zelfde staat af te leveren als bij het ophalen, dit word vastgelegd d.m.v. foto's. 
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8.2.Bij aanvang en beeïndiging van de huurperiode wordt door LBM en de huurder samen de staat van het voertuig 

vastgesteld d.m.v. 8.1. 
 

8.3.De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig ontstaan tijdens de duur van de huurovereenkomst tot op het 
moment dat LBM het voertuig in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige 

gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd (tot een maximum van het gestelde eigen risico). 
 

8.4.LBM is op geen enkel wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder. 
 

8.5.Als de huurder het vermoeden heeft dat er iets mankeert aan het voertuig dient er direct contact op te nemen met LBM. 
 

8.6.In geval van schade of gebrek aan het voertuig is de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken als dit kan leiden 
tot vererging van de schade, het gebrek of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 

Wat moet je doen: 
-Instructies opvolgen van LBM. 

-Het voertuig niet onbeheerd achter laten. 
-Binnen 24 uur een schadeformulier invullen en ondertekenen en aan LBM overhandigen. 

 
8.8 LBM draagt er zorg voor dat het voertuig in goede staat van onderhoud verkeert en dat het voertuig compleet is. 

 
8.9.Wij zijn gerechtigd om een verhuur te annuleren als de weersomstandigheden schade aan het voertuig kunnen 

veroorzaken. De huurder heeft in dat geval recht op de gehele huursom. 
 

8.10.Als door welke oorzaak dan ook wij als LBM niet in staat zijn het voertuig ter beschikking te stellen is dat een 
overmacht situatie. LBM zal de gehele huursom restiueren. 

 
8.11.Korsten van reperatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk zijn om veilig te kunnen rijden door 

technische mankementen komen voor rekening van LBM. 

 
8.12. Binnen een straal van 30 Kilometer vanaf Well wordt gratis support gegeven bij pech. Dit valt ruim binnen onze 

route’s  
Buiten deze straal vragen wij 0.45euro per extra gereden kilometer. 

 
 

9.Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen: 

9.1. Huurder is verplicht zich aan de verkeersregels te houden. 

 
9.2.Huurder is aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen gedurende huurperiode en de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

 
9.3. Door de autoriteiten aan LBM in rekening gebrachte sancies worden na de verhuur in rekening gebracht bij de huurder. 

LBM is gerechtigd hierbij 25,- euro administratiekosten in rekening te brengen. 
 

10. Toepassing recht 

10.1 Op elke overeenkomst tussen LBM en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


