Algemene voorwaarden
1. Definities
Onder “LIMODC” wordt verstaan alle activiteiten van de heer Danny DE CONINCK met betrekking
tot het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Onder “klant” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een
huurovereenkomst met LIMODC aangaan, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met
LIMODC, met dien verstande dat de klant zich door het aangaan van de huurovereenkomst of het
aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg persoonlijk
borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.
2. Bestellingen.
Bestellingen worden enkel aanvaard na ondertekening van een huurovereenkomst en de betaling
van de verschuldigde voorschotten.
Door de ondertekening van een huurovereenkomst of de betaling van een voorschot gaat de klant
akkoord met deze algemene voorwaarden.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst dient een voorschot van 50 % op de totale
som betaald te worden bij reservatie of bestelling.
Het saldo van de prijs is betaalbaar op de rekening van LIMODC ten laatste vijf dagen voor de
vertrekdatum, of is na voorafgaandelijk akkoord van LIMODC bij de start van de opdracht contant
betaalbaar aan de chauffeur.
3. Huurprijzen.
Alle prijzen, ook deze van extra uren en kilometers, worden op voorhand aangeboden aan de klant.
Alle prijzen zijn, behoudens andersluidende vermelding, steeds exclusief BTW.
Alle vertrek en aankomsturen worden berekend van de zetel van LIMODC.
De klant dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra
opdrachten.
Alle tolwegen en/of betalend parkeren worden aan de klant aangerekend, bovenop de
overeengekomen huurprijs.
4. Verbreking en annulering
Ingeval de klant de overeenkomst verbreekt zal een schadevergoeding geëind worden van 25 %
op de volledige som.
Indien annulering plaatsvindt maximaal 5 dagen voor de aanvang van de opdracht is de klant aan
LIMODC 50 % verschuldigd van de overeengekomen prijs.
Indien annulering plaatsvindt minder de 24 uur voor de aanvang van de opdracht of tijdens de rit is
de klant de volledige prijs verschuldigd.
5. Reisroute en bestemming.
De chauffeur is, onder gezag en volgens de instructies van LIMODC, vrij in het bepalen van de
reisroute naar de te bereiken bestemming.
De klant dient ervoor te zorgen dat de wagen steeds op een veilige plaats kan parkeren.
De locaties dienen bereikbaar en berijdbaar te zijn voor de voertuigen. LIMODC is niet
aansprakelijk wanneer het voertuig gestuurd wordt naar plaatsen waar het normaal rijden met de
(ceremonie)voertuigen onuitvoerbaar blijkt. Indien dit niet het geval is zal de chauffeur (indien
mogelijk in samenspraak met de klant) parkeren op de dichtst bij zijnde mogelijke parkeerplaats
voor het voertuig.
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In geval van wachttijden dient de klant te zorgen voor een parkeerplaats in de buurt van de
afgesproken locatie(s), eventuele kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de klant.
6. Gedrag in de voertuigen.
Het is verboden om schoenen op de zetels of op de bar te plaatsen.
Tijdens het gebruik van de voertuigen is het ten strengste verboden te roken in de voertuigen.
Ook eten of etenswaren meenemen in de voertuigen is verboden, tenzij anders overeengekomen.
De voertuigen zijn voorzien van een bar met verschillende drankmogelijkheden tegen betaling. Zelf
drank meebrengen in de voertuigen is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen in welk
geval kurkrecht zal verschuldigd zijn. Sterke dranken worden niet toegestaan.
Drugs zijn ten strengste verboden. Passagiers waarvan, door de chauffeur of bij een
verkeerscontrole, vastgesteld wordt dat deze toch in het bezit zijn van drugs zullen door de
chauffeur onmiddellijk de toegang tot het voertuig worden ontzegd.
Gezien de chauffeur niet gemachtigd is om personen en/of hun bagage te controleren zullen alle
kosten welke hieruit voortvloeien van zowel boetes, tot eventueel het in beslag nemen van het
voertuig en met alle schade en winstderving welke hieruit voortvloeien, teruggevorderd worden van
zowel klant als passagier.
7. Ongepast gedrag.
De chauffeur is gerechtigd passagiers te weigeren en/of te vervoeren wanneer deze zich hinderlijk
of brutaal (onder meer ingevolge dronkenschap) voor zowel chauffeur als medepassagiers
gedragen.
Wanneer passagiers om welke reden dan ook geweigerd worden kan dit nooit in aftrek of
vermindering worden gebracht van de totaalsom.
In voorkomend geval kan hinderlijk of brutal gedrag van de klant of zijn gezelschap zelfs leiden tot
onmiddellijke stopzetting van de prestatie zonder vergoeding vanwege LIMODC tot gevolg.
8. Schade.
Het is de klant of zijn gezelschap niet toegestaan stickers op of in het voertuig aan te brengen,
tenzij uitdrukkelijk anders met LIMODC schriftelijk is overeengekomen.
Indien er schade toegebracht wordt door de klant en/of zijn gezelschap, zal de klant steeds
aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade aan de wagen(s), alsook de kosten van het
verlies van volgende ritten die hierdoor niet zouden kunnen worden uitgevoerd of de kosten van
het huren van een ander gelijkaardig voertuig.
Alle beschadigingen toegebracht aan de wagen en/of het interieur zullen integraal aan de klant
worden doorgerekend en dienen onmiddellijk betaald te worden.
Indien door schuld van de klant of zijn gezelschap volgende zaken zich voordoen, zullen volgende
tarieven in rekening worden gebracht (onverminderd vergoeding van gebeurlijk aangerichte
schade) :
- 250 EUR voor reinigen en desinfecteren bij vervuiling van interieur door misselijkheid,
etenswaren, morsen van drank, roken in het voertuig, schoenen op de zetels, bar of wand, …
- 200 EUR voor reinigen en waxen bij vervuiling van exterieur door misselijkheid.
- minimaal 350 EUR bij ieder brandgat, scheuren of beschadiging van het interieur.
- minimaal 250 EUR bij iedere vorm van vandalisme.
Diefstal van voorwerpen uit de wagen(s) en vandalisme worden aangegeven bij de politie en
aangerekend aan de klant.
9. Klachten.
Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de klant niet tevreden is over de door LIMODC geleverde
diensten, dient deze klacht binnen 48 uur per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs,
volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij LIMODC. Na deze termijn wordt de klant
geacht volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten.
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Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht om de betaling op te schorten of te
herroepen.
10. Aansprakelijkheid.
LIMODC is niet verantwoordelijk voor onder meer :
- achtergelaten goederen in de wagen.
- beschadiging en/of verloren raken van door de klant of zijn gezelschap meegebrachte
voorwerpen.
- het ontvangen van verkeerde gegevens van de klant.
- vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongevallen of andere onvoorziene
oorzaken.
De klant dient er voor te zorgen dat er zich minstens één nederlandstalig persoon onder het
gezelschap bevindt teneinde met de chauffeur te kunnen overleggen.
11. Intresten en schadebeding.
Alle facturen van LIMODC aan de klant dienen binnen de acht dagen na factuurdatum op de door
LIMODC aangegeven wijze voldaan te worden, behoudens andersluidende vervaldatum.
Na afloop van de vervaldatum wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat
daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is, en is onmiddellijk een conventionele
schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het verschuldigde bedrag met een
minimum van 125 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand,
waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend.
12. Rechtbanken.
Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge
en worden beheerst door de Belgische Wetgeving.
13. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de
nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen
blijven.

