Borg en eigen risico
Bij Linker Verhuur hanteren wij voor elk gehuurde goed:
€ 300, - borg inclusief btw.
U kunt op de volgende manieren betalen:
Contant op locatie bij afhalen “gehuurde”
Per pin op locatie bij afhalen “gehuurde”
Van te voren overmaken op rekeningnummer: 167199609 t.n.v. Linker
Verhuur. Houdt u er bij deze optie rekening mee dat het bedrag uiterlijk
één dag van te voren op onze rekening moet staan.
U ontvangt de borg retour wanneer u het gehuurde; netjes, afgetankt en
zonder schade retour bezorgd. Wij verrekenen eventuele meer gereden
kilometers, aftanken en schoonmaakkosten met de borg. Mochten wij moeten
aftanken, dan berekenen wij hier € 5, - extra voor. U kunt de borg contant of
via de bank retour krijgen. Aftanken van de bus dient bij voorkeur bij de Texaco
(Noorderweg 13 te Marum) te gebeuren. De reden hiervan is dat u dan bijna
geen meters meer maakt. De tank zal dan afgetankt blijven.
Bij Linker Verhuur hanteren wij voor elk gehuurde goed:
€ 500, - eigen risico inclusief btw.
Dit betekend in de praktijk dat wanneer u schade veroorzaakt aan het
gehuurde goed dit u maximaal €500, - zal kosten. Hiervoor geldt één
uitzondering namelijk, bovenschade. Onder bovenschade verstaan wij schade
veroorzaakt aan het bovenste gedeelte van het gehuurde. U kunt hierbij
denken aan het verkeerd inschatten van de hoogte van een viaduct. Wanneer u
hier vragen over heeft neemt u dan gerust contact met op ons.

Bij Linker Verhuur hanteren wij het volgende beleid omtrent verkeersovertredingen:

Bekeuringen zijn altijd voor rekening van huurder.
Binnenlandse bekeuringen worden met €5, - door gefactureerd aan
huurder.
Buitenlandse bekeuringen boven € 30, - worden doorgestuurd naar
huurder. De huurder is hierbij verplicht zijn gegevens in te vullen en op te
sturen. De bekeuring zal dan op huurder zijn naam en adres komen.
Buitenlandse bekeuringen onder € 30, - worden ook doorgestuurd naar
huurder. De huurder dient het bedrag over te maken naar het
rekeningnummer (IBAN) die op de bekeuring staat. Hier hoeft de huurder
zijn gegevens niet in te vullen.

