Bon4rent
Carrental
Curaçao
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten tussen “Bon4rent Carrental Curaçao”, als
verhuurder en de huurder van een voertuig.
1)

De partijen;
Verhuurder verhuurt voor de vermelde periode de auto, zoals vermeld in het contract, aan de huurder. Deze
voorwaarden vormen één geheel met het contract. In plaats van huurder worden ook de chauffeurs begrepen.

2)

Aanbetaling/Borg/Eigen Risico;
Voor de reservering van de auto heeft de huurder een aanbetaling gedaan ten hoogte van de borg/eigen
risico. Na bevestiging van ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief.

3)

Annulering reservering:
Indien de huurder de gedane reservering wil annuleren binnen een maand voor aanvang van de
huurperiode, vindt geen teruggave van de aanbetaling plaats.

4)

Betaling en ingang contract;
De huur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien huurder voor een langere periode dan een maand
huurt, dient hij maandelijks op een met de verhuurder afgesproken datum en tijdstip de huur voor de volgende
periode te komen betalen en de auto te laten zien aan verhuurder. De vooruitbetaling van de huur en de borg
strekt tot betaling van het verschuldigde huurbedrag, tot vergoeding van het eigen risico en tot betaling van
alle andere kosten waartoe de huurder gehouden is. De borg inzake van het eigen risico wordt pas verrekend
zodra de auto is teruggebracht bij verhuurder.

5)

De staat van de auto;
De verhuurder verklaart dat de auto motorisch, het plaatwerk en de lak in goede staat verkeren en de auto
voorzien is van autopapieren, accessoires en reservewiel met bijbehorend gereedschap. Eventuele
afwijkingen worden vermeld op het schadeformulier. De auto zal in dezelfde staat worden geretourneerd.

6)

Gebruiksregels:
• De auto mag niet ingezet worden voor snelheidswedstrijden of andere gevaarlijke wegraces. Ook mag
er niet met de auto off-road gereden worden.
• Geen dieren in deze auto vervoeren.
• Niet roken in de auto,
• Houd de auto schoon
• Niet met natte zwemkleding op de stoelen gaan zitten
• Geen tassen in de auto achterlaten
• De auto op afgesloten terrein parkeren, of op bewaakte (‘s nachts verlichte) parkeerplaatsen
• Het is niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken:
a) Voor een met de wet strijdig doel;
b) Voor het geven van rijles;
c) Voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
d) Voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van Curaçao;
e) Door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
f) Door een bestuurder die alcoholische dranken/verdovende middelen nuttigt of genuttigd heeft voor
of bij gebruik van de auto;

7)

Schades en bestuurders;
Alle schade, diefstal, vernieling, inbraak, etc., hoe dan ook ontstaan, is voor rekening van de huurder indien
huurder schuld heeft aan het ongeval en/of schade niet te verhalen is op de tegenpartij, inclusief de huur
voor de periode dat de auto in reparatie is of tot het wordt vrijgegeven door de autoriteiten. Dit geldt tot
maximaal de hoogte van de borg/het eigen risico. De verhuurder zal de borg onder zich houden tot de auto
hersteld is en alle afrekeningen zijn voldaan.
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8)

Uitsluitingen;
Indien de schade is ontstaan door een of meer van de onderstaande punten, komt de schade geheel en
onbeperkt voor rekening van de huurder, inclusief de huur voor de periode dat de auto in reparatie is of
tot het wordt vrijgegeven door de autoriteiten.
• Grove schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik van de auto door de huurder of bestuurder. Indien
de auto anders dan voor normaal personenvervoer wordt gebruikt (snelheidswedstrijden, toer met
snelheidselement, vervoer van zware goederen, gevaarlijk of illegaal gebruik).
• Andere schade dan van buitenaf inwerkend op de auto.
• Indien de schade is ontstaan in het Christoffelpark, onverharde wegen of de vlakte van Hato. Tevens zal
de hulp voor technische problemen en de sleepdienst binnen deze plaatsen komen te vervallen.
• Schade ontstaan door het negeren van waarschuwingslampjes en/of temperatuur-, olie- of andere
meters.
• Schade ontstaan of verergerd door het doorrijden met een kokende motor of een motor zonder voldoende
olie.
• Schade aan of verlies van goederen of letsel aan personen die zich bevinden in de auto.
• Indien de chauffeur onrechtmatig of zonder machtiging van de verhuurder de auto bestuurt.
• Schades die de wettelijke aansprakelijkheidssom (ANG 150.000,00 zegge honderdvijftigduizend
Nederlandse Antilliaanse Gulden) te boven gaan.
• Indien de huurder bij schade geen Forensys rapport van Curaçao Road Service (telefoonnummer 199) kan
overleggen of de huurder zich uitlaat over de schuldvraag.
• Indien de huurder diefstal van de auto of delen hiervan niet onmiddellijk meldt bij de autoriteiten of
hiervan geen origineel proces-verbaal kan overleggen.
• Indien de chauffeur onder invloed was van drank, drugs, medicijnen of anderszins in een staat verkeerde,
waarin aangenomen kan worden dat die de rijvaardigheid negatief beïnvloedt of in strijd is met de wet.
• Schade ontstaan ten gevolge van het zich bezighouden met andere zaken dan het besturen van de auto
waaronder bezigheden op mobiele telefoon o.i.d.

9) In geval van een ongeval/aanrijding is de huurder verplicht:
a) De verhuurder meteen op de hoogte te stellen en Curaçao Road Service te bellen, telefoonnummer
199;
b) Indien nodig de politie te waarschuwen, telefoonnummer 911
c) Daarna instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van
getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben;
d) Te allen tijde binnen 24 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier van Curaçao Road Service bij verhuurder in te leveren of
anderszins tijdig ter hand te stellen;
e) Zich van erkenning van schuld in welke vorm ook te onthouden
f) De auto nooit achter te laten dan na behoorlijke gebruikmaking van alle veiligheidsvoorzieningen tegen
ongevallen, diefstal en inbraak die aan en in de auto zijn aangebracht.
g) De verhuurder en eventueel door haar aan te wijzen personen alle gevraagde medewerking tot
verweer tegen aanspraken van derden of ter verkrijging van schadevergoeding van derden te
verlenen en alle in verband met het ongeval door huurder/bestuurder ontvangen of aan deze
betekende documenten en brieven etc. aan verhuurder af te geven.
10) Brandstof;
De auto dient ingeleverd te worden met een volle tank, zoals deze ook is meegekregen. Indien de
benzinetank niet volledig gevuld is, zal de prijs van een volle tank in rekening gebracht worden (ANG
100,00). Er dient alleen superbenzine/gasoline getankt te worden (geel bij de pomp).
Als de benzinemeter een tankinhoud aangeeft van ¼ is het aan te raden om te gaan tanken. De kwaliteit van
de benzine is redelijk slecht, dus de tank nooit helemaal leegrijden svp.
11) Beveiligen;
Bij het verlaten van de auto dient deze afgesloten te worden en dienen alle veiligheidsmaatregelen in
werking te worden gesteld. De auto dient ’s-nachts binnen een afgesloten terrein te worden gestald. Laat
nooit tassen achter in de auto of andere spullen welke interessant kunnen lijken voor inbrekers.
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12) Storingen, pech etc.;
Bij storing of pech dient de verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht. Zelf
opgeloste storingen aan de auto kunnen niet in rekening worden gebracht bij de verhuurder. Sleepkosten
door een andere dan het sleepbedrijf van de verhuurder worden nimmer vergoed.
Huurder dient verhuurder alle medewerking te verlenen om een storing op te lossen. Verhuurder kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschades.
De huurder dient ervoor te zorgen dat geregeld water- en oliepeil alsmede de bandenspanning wordt
gecontroleerd, dat in overleg met de huurder de verhuurder de gelegenheid krijgt de auto een
onderhoudsbeurt te geven, reparaties te laten doen en de jaarlijkse keuring te laten verrichten. Bij schade
door nalatigheid hiervan zijn de kosten voor de huurder.
13) Banden;
Het wisselen en repareren van een lekke band dient door de huurder te worden verricht. Wordt de auto
met één of meer lekke banden ingeleverd dan wordt per band ANG 15,00 in rekening gebracht. Indien er
schade aan de banden wordt toegebracht of wordt bespoedigd (bijvoorbeeld door te hoge of te lage druk
of doorrijden met een lekke band), zullen de beschadigde banden op kosten van de huurder vervangen
worden voor nieuwe banden.
14) Inleveren;
Huurder dient de auto controleerbaar in te leveren, is de auto te vuil van binnen- en/of buitenkant dan
kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Bij een zwaar vervuild interieur zal een professioneel
schoonmaakbedrijf de schoonmaak verzorgen, deze kosten bedragen ANG 125,00 en zijn voor rekening
van de huurder.
Bij het terugbrengen van de auto binnen de huurtermijn, wordt geen restitutie gegeven.
Uitzonderingen kunnen van toepassing zijn.
De auto dient ingeleverd te worden op de datum en tijd zoals is aangegeven in het contract, als huurder de
auto op een ander moment wenst in te leveren dan dient dit vooraf met verhuurder te worden
overeengekomen.
Indien de auto later terug wordt gebracht dan gereserveerd en betaald, wordt ANG 21,00 in rekening
gebracht voor het eerste uur of deel daarvan en indien de auto nog later teruggebracht wordt, zal een hele
dag in rekening worden gebracht. Indien de auto 8 uur na het verstrijken van de huurperiode niet terug is,
zal er aangifte gedaan worden bij de autoriteiten.
Indien is overeengekomen dat de huurder, na inlevering van de auto, zal worden weggebracht, dient de
huurder zich exact aan de overeengekomen tijd, zoals vermeld op het huurcontract, te houden. Wordt de
auto eerder of later teruggebracht, is de verhuurder niet verplicht de huurder weg te brengen en dient de
huurder zelf voor vervoer te zorgen.
15) Niet inleveren, terughalen of vorderen;
De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de auto terug te vorderen of te halen zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Indien deze terugvordering gebeurt wegens hetgeen vermeld
onder “Uitsluitingen”, zullen kosten in rekening worden gebracht. Huurder dient alles in het werk te stellen
dat de verhuurder terstond over de auto en de sleutels kan beschikken. Huurder geeft verhuurder reeds nu
voor alsdan toestemming om de terreinen of gebouwen te betreden waar de auto zich bevindt of nodig is
om de auto terug te vorderen. De verhuurder heeft geen leveringsplicht.
De huurder heeft indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is, ten gevolge van een defect
aan de auto slechts recht op vervangend vervoer, indien er binnen het bedrijf een andere auto beschikbaar
is. Andere kosten of (gevolg) schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden
onmogelijk is, heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer en volgt restitutie.
Voor schade aan lading, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder, ook indien
deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht
van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
De huurder heeft recht op vervangend vervoer (indien beschikbaar) of restitutie over de reeds betaalde
huur, indien de huurder niet schuldig is bevonden in geval van een aanrijding.
16) Curaçaos recht;
Op deze overeenkomst is het Curaçaos recht van toepassing Elk geschil met betrekking tot deze
overeenkomst of met betrekking tot hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zal uitsluitend
aan de bevoegde rechte te Curaçao worden voorgelegd.
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