
 

Huurvoorwaarden Oldtimerverhuur Mill  

Goed om te weten: 

De oldtimer wordt verhuurd om te toeren of als trouwauto. De oldtimer wordt niet 

verhuurd voor personeelsuitjes of vrijgezellenfeesten. 

 

Algemene huurvoorwaarden 
 

Artikel 1 

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

2. Alle huurvoorwaarden genoemd voor ‘huurder’ gelden ook voor bestuurder(s) van de 

oldtimer. Huurder blijft hoofdelijk aansprakelijk. Bij de huur van de oldtimer geldt één vaste 

bestuurder. Vooraf zijn afspraken te maken over een eventuele extra bestuurder. Dit kan 

tegen dezelfde condities m.b.t. leeftijd, bezit rijbewijs en rijbevoegdheid . Vóór aanvang van 

de rit wordt een huurovereenkomst getekend door zowel de huurder als de verhuurder.  Een 

eventuele tweede bestuurder dient ook de huurovereenkomst te tekenen. De bestuurder 

dient in alle gevallen minimaal 24 jaar oud te zijn.  

 

3.  Vaststelling van de gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. De 

partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist 

te aanvaarden. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden 

gemeld aan de verhuurder. 

 

4. De auto wordt te allen tijde verhuurd met een volle tank. Het aftanken geschiedt door 

Oldtimerverhuur Mill. Mocht de huurder tussentijds genoodzaakt zijn te tanken, dan 

geschiedt dit alleen op door verhuurder aangewezen plaatsen. Tot 80 km worden geen 

kosten in rekening gebracht voor de gereden kilometers. Boven de gereden 80 km geldt een 

toeslag per kilometer. Zie www.oldtimerverhuurmill.nl/diensten/toerritten/ voor meer 

informatie. 

 

5.  Huurder is er zich van bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alle charmes, maar 

ook met de beperkingen en de ongemakken van dien. Technische defecten zijn mogelijk. 

Indien het voertuig defect raakt, wordt de klant het gebruik tot dan toe in rekening gebracht. 

6.  Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het 

voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder doet bij vertrek opgave 

van de reisbestemming, indien hij wenst af te wijken van de routebeschrijving van 

Oldtimerverhuur Mill. 

 

7.  De auto van Oldtimerverhuur heeft, vanwege het bouwjaar,  geen veiligheidsgordels. U hebt 

dan ook als huurder geen draagplicht van gordels. Oldtimerverhuur Mill is niet 

verantwoordelijk voor eventuele gevolgen hieromtrent. 

8.  Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze 

huurovereenkomst. 

 

Artikel 2 

1.  Direct na aanvang van de huurperiode dient eerst een korte proefrit gemaakt te worden met 

verhuurder of een door verhuurder aangestelde persoon. Dit ter kennismaking met de auto 

en voor gebruiksinstructies.  

http://www.oldtimerverhuurmill.nl/diensten/toerritten/


 

2.   De huurder en verhuurder lopen voorafgaande aan de proefrit de auto samen na op 

zichtbare schade en vullen hierbij de bijgevoegde schadebeschrijving in. Na afloop van de 

huurperiode lopen de huurder en de verhuurder gezamenlijk de auto na op zichtbare schade.   

 

3.  Vertrek- en aankomstpunt (de afhaallocatie) is Oldtimerverhuur Mill aan de Meidoornweg 32 

in Mill (NB). 

 

Artikel 3  

1.  Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik 

van de auto zoals benzine, olie en parkeergelden, voor rekening van de huurder.  

 

2.  Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of inzittenden zijn voor rekening 

van de huurder.  

 

3.  Huurder dient zorgvuldig om te gaan met de huurauto. Wordt de auto niet schoon en/of niet 

netjes ingeleverd, dan worden er schoonmaakkosten van minimaal € 30,- aan de huurder 

doorberekend.  

 

4.  Geen gebruik van alcohol of enig ander bedwelmend-  of stimulerend middel van de 
bestuurder tijdens de verhuur. Schade ontstaan terwijl de bestuurder verkeert onder invloed 
van bovengenoemde middelen is van de verzekering uitgesloten en derhalve voor de 
rekening van de bestuurder. 

Artikel 4.  

1.  De bestuurder dient in alle gevallen minimaal 24 jaar oud te zijn. 

2.  Bestuurder dient te beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs B en overigens ook 
rijbevoegd te zijn. Bestuurder is minimaal 1 jaar in bezit van genoemd rijbewijs. Bestuurder 
dient het rijbewijs bij aanvang van de huurperiode aan huurder te tonen.  

 

3.  Geen roekeloos rijgedrag! Van de huurder wordt verwacht dat hij/zij zich tijdens de rit aan de 
verkeersregels houdt en alle gedragsregels in acht neemt. Bij wangedrag wordt de 
overeenkomt verbroken. De huurder/bestuurder verklaart de auto te gebruiken voor het 
normale wegverkeer. 

4.  Huisdieren en lifters zijn ten strengste verboden in de huurauto. Roken in de auto is ook niet 

toegestaan.  

5.  Het maximaal aantal personen dat in de auto mag plaats nemen is 3 volwassenen, óf 2 

volwassenen en 2 kinderen tm 14 jaar.  

6.  De auto mag de landsgrenzen van Nederland niet passeren. De auto mag niet op de snelweg 

ivm veiligheidsoverwegingen. 

7.  De auto mag zonder overleg niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, 

rallyraces/wedstrijden, betrouwbaarheidsproeven, rijlessen of doorverhuur.  

 

8. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde auto aan derden in onderhuur of gebruik af te 

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

schriftelijk is overeengekomen. 

 



 

9.  Pech onderweg dient altijd gemeld te worden bij Oldtimerverhuur Mill. Reparaties, 

aanpassingen en toevoegingen aan de auto zijn zonder toestemming van de verhuurder niet 

toegestaan. Bevestiging van bloemstukken met zuignap is toegestaan.  

 

10.  De auto dient op een sociaal veilige plek te worden geparkeerd. Indien er voor langere tijd 

door huurder geen direct zicht op de auto is, als het regent of hier kans op is, dient het dak 

dicht te worden gedaan. Indien u tijdens de huurperiode de auto verlaat, dient u de auto 

rondom deugdelijk af te sluiten. Geen waardevolle spullen in de auto achterlaten. Wanneer 

de auto ’s nachts wordt geparkeerd dan dient de exacte locatie vooraf overlegd te worden 

met de verhuurder, en daarna via een bericht te worden bevestigd.  

11.   Bij overtreding van deze verboden en/of geboden verbeurt huurder een boete van € 50,- per 

overtreding. Schade die daarbovenuit gaat, wordt ook verhaald op de huurder. 

 
Artikel 5  

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals 
kentekenbewijs en verzekeringsbewijs. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen 
worden doorberekend aan de huurder.  
 

Artikel 6  
Verzekering en borg: 
De auto en de bestuurder(s)zijn krachtens de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen) verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden en de polis zijn op te vragen bij de 
verhuurder. 
De auto is standaard voorzien van een speciale verhuurverzekering. Daarmee ben je 

gedurende de huurperiode officieel verzekerd. In geval van schade bedraagt het eigen risico 

voor de huurder € 250,--- . Dit wordt voor aanvang van de verhuur door ons als borg 

berekend. Dit eigen risico kan afgekocht worden, waardoor het eigen risico in geval van 

schade verlaagd wordt naar € 135,-- . De afkoop bedraagt: € 15,-- per dag/dagdeel. Bedrijven 

kunnen niet van deze regeling gebruikmaken. 

Er is een schadeverzekering inzittenden afgesloten.  
De auto is WA Casco verzekerd voor de verhuur met aanvullend een schadeverzekering 

inzittenden op  basis van 4 inzittenden. 

Artikel 7  

1.  De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto met 

toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet 

met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt. 

Uitkeringen van schadeverzekeringen komen hierop in mindering.  

2.  De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aansprakelijkheid voor schade van inzittenden 

en derden (tenzij en voor zover de verzekering tot uitkering overgaat). 

3.   De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties 

e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd 

door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en 

overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de  

 



 

 huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige 

risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Artikel 8  

1.  In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de 
bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij 
behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan 
enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis 
te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de 
verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van 
het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet 
opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de 
verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.  

2.   Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de auto of 

inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of 

verlies aan c.q. van de auto met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de 

verhuurder geen aansprakelijkheid. 

3.  Diefstal en/of beschadigingen van eigendom(men) huurder/inzittenden in de betreffende 

auto zijn voor eigen rekening. 

4.  Oldtimerverhuur Mill is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die door onze 

verzekering niet gedekt is. Polisvoorwaarden zijn opvraagbaar. 

Artikel 9  

1.  Extra huurkosten worden in rekening gebracht indien de auto zonder toestemming niet tijdig 
is terug geleverd door huurder. Bij langer gebruik van de auto dan overeengekomen, dient dit 
2 uur voor de afgesproken aflevertijd aangegeven te worden bij verhuurder. Na goedkeuring 
van verhuurder loopt de huur automatisch door (voor een huurprijs van 100% van de 
huurprijs per uur: €40,-) en blijven de bepalingen van de huurovereenkomst van kracht.  

2.  Indien de auto zonder toestemming later door huurder wordt ingeleverd, geldt een huurprijs 

van 150% van de huurprijs per uur (€40,-).  

3.  Bij een vroegtijdige terug bezorging van de oldtimer blijft de volle huur gelden en geldt geen 

restitutieregeling. 

4.  Na de huurperiode dienen de eventueel gemaakte extra kilometers of andere genoemde 

kosten in deze huurovereenkomst te worden betaald, zoals eventuele boetes.  

5.  50% van de overeengekomen kosten, huurprijs + borg (€ 250) dient binnen 7 dagen na 

reservering op bankrekening NL73INGB0702342726 t.n.v. S. van Alem te staan. 14 dagen 

voor de dag van huren dient de laatste 50% van de overeengekomen kosten te worden 

betaald. Verhuurder zal bij het nalaten hiervan de huurder herinneren per mail. Bij 

wanbetaling mag verhuurder de huurovereenkomst ontbinden en de aanbetaling inhouden 

als annuleringskosten.  

6.  De borg wordt niet eerder geretourneerd dan 28 dagen na het inleveren van de oldtimer. 

Alle kosten die achteraf gefactureerd worden, zoals kosten voor extra kilometers, extra 

huurprijs n.a.v. langere huurperiode, schade, proces verbaal en alle andere 

(schade)vergoedingen waar verhuurder recht op heeft vanuit de overeenkomst, worden 

verminderd op de waarborgsom. De waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd dan  



 

 zodra duidelijk is dat de omvang van het bedrag de waarborgsom niet overschrijdt, waarna 

maximaal de borg minus de extra huurkosten, schadebedrag en/of de kosten van het proces 

verbaal wordt geretourneerd. Bij schade en/of een proces verbaal, wordt er minstens 50 

euro administratie- en afhandelingskosten in rekening gebracht. Bij mogelijkheid om deze 

kosten in te houden op de waarborgsom wordt dit toegepast.  

7.  De huurder is op de hoogte van alle tarieven die voor Oldtimerverhuur Mill gelden, vermeldt 

op de website www.oldtimerverhuurmill./tarieven 

8. Eventuele openstaande rekeningen en vorderingen van klanten worden uit handen gegeven 

aan een deurwaarderskantoor. De kosten welke hier uit voortvloeien worden verhaald op de 

klant. 

Artikel 10  
Wanneer huurder besluit te willen annuleren, kan dit alleen per mail. De annuleringsdatum 
gaat in, als de verhuurder per mail een bevestiging van ontvangst van de annulering aan de 
huurder heeft gestuurd. Bij annulering is de huurder verschuldigd: 
A: Tot 30 dagen voor aanvang 25% van het totaalbedrag 

B: 21 dagen voor aanvang 50% van het totaalbedrag 

C: Tot 14 dagen voor aanvang 75% van het totaalbedrag 

D: Binnen 14 dagen voor aanvang 100% van het totaalbedrag 

 

Artikel 11  
1.  Indien de auto gedurende de huurperiode defect raakt of anderszins niet meer verhuurbaar 

is, heeft de huurder recht op retour van alle aanbetalingen.  IN GEVAL VAN RESERVERING 
VOORUIT, EN DEFECT OP VERHUURDATUM 

2.  Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van een tekortkoming of defect 

aan het voertuig.  

3.  Elke aanvraag voor verhuur wordt individueel beoordeeld. Oldtimerverhuur Mill behoudt zich 

het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren. De verhuurder heeft 

het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

De huurder heeft dan recht op retour van alle aanbetalingen 

Artikel 12 

1. Bij diefstal van eigendom(men) van Oldtimerverhuur Mill wordt altijd aangifte gedaan bij de 

politie. 

2. Picknickmand met bestek, servies, routebeschrijving en overige eigendommen van 

Oldtimerverhuur Mill welke in de auto liggen, dienen na de rit weer ingeleverd te worden. 

 

 

http://www.oldtimerverhuurmill./tarieven

