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HUURVOORWAARDEN  DAF 33-arrangementen            

Huurder:   
                    

 

Aantal deelnemers:   
  

 

Datum huur:     
           

 

Artikel 1 
De huurder wordt geacht de Daf(jes) in goede staat te hebben ontvangen. Buitenhuis Groepsuitjes 
wordt geacht de Daf(jes) in goede staat te hebben afgeleverd.  

 

Artikel 2 
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe 

ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Daf(jes) toegebracht of ontstaan, ongeacht 
of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De verhuurder zal de hieruit 

voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde 

onderdelen bij u in rekening brengen. 
b. Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de 

huurder met de gehuurde Daf aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder 
daarvoor vrijwaren. 

c. Alle Dafjes zijn WA verzekerd voor verhuur inclusief inzittendenverzekering. Tegen een meerprijs 
van € 50,00 per Dafje kunt u schade die u zelf veroorzaakt aan uw Dafje extra mee verzekeren. Maar 

ook daarbij blijft het eigen risico, net als bij de WA verzekering altijd € 300,00. 

U heeft aangegeven deze aanvullende voertuig verzekering bij te willen boeken. 
d. Elke kleine en grote schade dient gemeld te worden bij de organisatie. 

e. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Daf. 

Artikel 3 

Het besturen van een Daf 33 is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig 
rijbewijs, en dienen deze tijdens de toer bij zich te dragen.  

De bestuurder moet minimaal 21 jaar zijn en/of 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

Artikel 4 

De bestuurder is verantwoordelijk om alle verkeersregels in acht te nemen en is verantwoordelijk voor 
zijn inzittenden. Eventuele verkeersboetes zullen later verhaald worden op huurder. 

Artikel 5 
Buitenhuis Groepsuitjes is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Daf(jes) na vermeend misbruik in 

te nemen. 
 

Artikel 6 
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Daf(jes) verzorgen en deze 

overeenkomstig de bestemming gebruiken. Het is verboden met de Dafjes op fietspaden of buiten de 

normale wegen te rijden. 
 

Artikel 7  
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Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Daf(jes) aan derden in onderhuur of gebruik af te 

staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 8 

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. 

Artikel 9 

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng 
verboden: 

1. Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.  
2. Met de Daf(jes) achteruit te rijden, behalve met keren en parkeren 

3. Op de snelweg te gaan rijden met de Daf(jes) 
4. Om af te wijken van de route die is uitgezet door de organisatie. 

Artikel 10 
Buitenhuis Groepsuitjes is onder geen beding aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen 

van de huurder. 

Artikel 11 

Deze huurvoorwaarden dient u uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de tocht ondertekend aan ons te 
retourneren, of indien later geboekt per omgaande. Pas dan is uw boeking definitief. 

Artikel 12 Betaling 

Uw factuur dient uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de tocht overgemaakt te zijn op IBAN: NL28 

INGB 0008247717  t.n.v. Buitenhuis Bedrijfsuitjes VOF te Apeldoorn,  tenzij anders overeen gekomen 
                                                                               

Artikel 13  Annuleren  
Tot 14 dagen voor aanvang van de tocht kunt u kosteloos het aantal deelnemers wijzigen. 

Bij annulering van de gehele groep brengen wij altijd 10% van het arrangementbedrag in rekening.            
Bij annulering van 1 of meerdere personen binnen 14 dagen voor aanvang van de tocht geldt de 

volledige huursom, ongeacht welke reden dan ook van annulering! 

Artikel 14 

Buitenhuis Groepsuitjes houdt zich het recht voor om bij buitengewone omstandigheden, zoals 
stormschade en andere natuurrampen, strenge vorst, gladheid, belemmeringen door derden, of 

belemmeringen in het vervoer in het algemeen de opdracht/tocht te annuleren of op te schorten, 

respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, 
zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard dan ook, uit welke 

hoofde dan ook of hoe ook genaamd kan doen gelden. 

Artikel 15 

De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben  
genomen van de algemene huurvoorwaarden en namens de hele groep te tekenen. 

 
Artikel 16 

Tijdens uw activiteit kan Buitenhuis Groepsuitjes foto’s (laten) maken van uw activiteit voor 

promotiedoeleinden. Deelnemers stemmen daarmee in bij hun reservering, tenzij nadrukkelijk en 
schriftelijk aangegeven wordt door huurder dat men dit niet wil. Huurder kan hiertoe een aantekening 

maken op de stippellijn onder dit artikel 16 van de huurvoorwaarden alvorens deze ondertekend 
retour te zenden aan verhuurder. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Naam en handtekening voor akkoord:…………………………………………………………………….. 


