Huurovereenkomst
“Huurder”
EN
De onderneming Blue Ocean Car Rental, gevestigd te Willemstad, hier vertegenwoordigd door
Kirsten Snel, in de hoedanigheid van zaakvoerder, die ondertekent;
“Verhuurder”
“Huurder” en “Verhuurder”, samen de “Partijen”.
Komen het volgende overeen:
Artikel 1

Voorwerp van de overeenkomst

1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder: een personenwagen, nader ook te noemen de
“Huurauto”.
2. De Huurder aanvaardt de staat waarin de huurauto zich op het ogenblik van ondertekening
van de huurovereenkomst bevindt.
Artikel 2

Bestemming

1. De huurauto is uitsluitend bestemd als personenwagen voor bezitters van een geldig rijbewijs.
2. De Huurder is ouder dan 21 jaar.
3. Voor een 2e bestuurder wordt er ANG 5,- per dag extra in rekening gebracht.
Artikel 3

Borg en verzekering

1. Eigen risico bedraagt ANG 750,- hierdoor wordt er een bedrag van ANG 750,- gereserveerd
op de creditcard.
2. De huurauto is allrisk verzekerd.
Artikel 4

Kosten, lasten en schade

1. De Huurder blijft ten alle tijden volledig aansprakelijk in het geval van grove schuld,
nalatigheid, rijden onder invloed van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden.
2. De Huurder dient elke vorm van schade meteen te melden aan de Verhuurder. Wordt schade
pas op de laatste huurdag bekend, kan de verhuurder kosten in rekening brengen voor het
niet kunnen verhuren van de huurauto.
Artikel 5

Teruggave van de huurauto

1. De huurauto moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij het aangaan
van deze huurovereenkomst.
2. De Huurauto wordt altijd met een volle tank afgeleverd aan de Huurder. Deze dient ook zo te
worden ingeleverd. Zo niet, zal er per streepje op de benzinemeter ANG 25,- worden
aangerekend aan de Huurder.
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Huurovereenkomst
Artikel 6

Algemene Regels

1. Tot 24 uur van te voren kan de reservering kosteloos geannuleerd worden,
bij annulering binnen 24 uur dient er 25% van de rekening worden betaald.
2. De huurauto kan in overleg opgehaald/ingeleverd worden bij Hato airport, hiervoor wordt ANG
60,- extra in rekening gebracht.
3. Het is niet toegestaan te roken in de huurauto. Wanneer dit wel geconcludeerd wordt, wordt
er ANG 250,- in rekening gebracht.
4. De huurder is verantwoordelijk voor het vervangen van de band in geval van een lekke band.
Bij hulp bel roadside service.
5. Het is de huurder niet toegestaan door te rijden in het geval van een brandend
controlelampje.
6. Het is de huurder niet toegestaan door te rijden in het geval van een stijgende
temperatuurmeter tot boven de helft.
7. De huurauto dient op de laatste huur dag op hetzelfde tijdstip te worden ingeleverd bij de
verhuurder als op het tijdstip van de dag van eerste huurdag. Voor het te laat inleveren van
de huurauto wordt er een boete in rekening gebracht van ANG 100,-.
8. Wanneer er een incident heeft plaatsgevonden met de huurauto zijn wij genoodzaakt om
ANG 750,- in rekening brengen.

Artikel 7

Toepasselijk recht

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst
zal uitsluitend beslecht worden in de bevoegde rechtbank te Willemstad, Curaçao.
Autopech

Auto ongeluk

Bel Roadside Assistance: 9247
(met Nederlandse mobiel: 005999-4650896)

Bel Forensys: 199
(met Nederlandse mobiel: 0059997471333)

Lege accu, onvoldoende brandstof, sleutels in
een dichte auto, wegslepen of andere autopech.

Road Service MOET gebeld worden in geval
van een auto ongeluk, ook als dit een eenzijdig
ongeluk betreft. Forensys regelt ter plaatste de
papierzaken. Voertuig mag niet verplaatst
worden! Schakel ook altijd Blue Ocean
medewerker in.

Sleep service:
+5999 514 8555 of +5999 678 8595

Politie en/of Brandweer: 911
Ambulance: 912
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