Huisregels KAV Autoverhuur B.V.
1. Alle huurovereenkomsten aan de balie op directe betaling en met borg (contant, PIN, credit card), tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor gebruik van creditcards kan KAV de meerkosten in rekening
brengen. Betaling vooraf is de nom. Rijden op krediet uitsluitend onder strikte voorwaarden, bij vaste
klanten, welke na aanvraag van een debiteurnummer zijn geaccepteerd. KAV vraagt hiervoor altijd een
incassomachtiging voor de bankrekening en/of dekkende borg, kopie KvKregistratie en volledig ingevulde
aanvraagformulieren (evt. via digitale aanvraagmodule). Onze riskmanager bepaalt of rijden op krediet
wordt toegestaan. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen, KAV vraagt hiervoor uw begrip.
2. KAV accepteert bij haar verhuurovereenkomsten nooit algemene voorwaarden of betalingscondities van
wederpartijen. Onze medewerkers zijn niet gemachtigd dergelijke voorwaarden of condities te accepteren.
Op alle huurovereenkomsten zijn de algemene huurvoorwaarden van KAV Autoverhuur B.V. van toepassing, alsook
deze huisregels. Door het tekenen van de huurovereenkomst en/of de bijlagen stemt u in met de toepasselijkheid. Door
aannemen van de voertuigsleutels, alsook ieder gebruik hiervan, stemt u nogmaals in met de toepasselijkheid en
accepteert u als bestuurder verantwoording voor/over het voertuig, alsmede aansprakelijkheid voor huurpenningen.
KAV wijst op het (standaard) eigen risico voor ongevallen, alsook het (hogere) eigen risico in geval van bovenhoofdse
schade, dat niet kan worden afgekocht of verlaagd. Het eigen risico dient bij een schadevoorval/incident bij voorschot
op definitieve schadebepaling te worden voldaan. Misbruik/onzorgvuldig gebruik/grove schending van het object, dan
wel voorwaarden/huisregels/gebruiksvoorschriften leidt tot volledige aansprakelijkheid.
3. De huurperiode vangt aan bij overdracht van de sleutel, tenzij anders overeengekomen (reservering). De huurdag
loopt van 08:00 uur tot 08:00 uur, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald. De huurperiode eindigt bij
inname van het voertuig (overdracht van sleutel, gevolgd door inspectie) door onze medewerkers. Het is KAV
toegestaan van (standaard) openingstijden af te wijken. KAV verhuurt voertuigen in beginsel schoon, zonder schade
en met volle tank. Na vertrek bij de vestiging wordt KAV vermoed hieraan voldaan te hebben voldaan, behoudens
tegenbewijs door de huurder (aantekening op/bij huurcontract voor acceptatie). De feitelijke huurperiode wordt
verlengd (zowel vooraf als nadien) met reserveringsperiode van het voertuig, tenzij anders overeengekomen.
4. KAV is niet aansprakelijk voor schade aan/door lading, gebruikers of vervoerde personen, behoudens haar eigen
opzet of bewuste roekeloosheid. De huurder/gebruiker van het huurvoertuig dient zulke risico's zelf te verzekeren
(indien gewenst), KAV verwijst hiervoor naar de eigen assurantie tussenpersoon van betrokkene. KAV zal dergelijke
schade niet (behoeven) verzekeren, behoudens indien en voor zover expliciet anders overeen gekomen. Alsdan gelden
de aanvullende bepalingen betreffende geldingsbereik (gevallen waarin, gronden waarop) en omvang van zodanige
dekking. Afschrift hiervan kan aan de balie worden opgevraagd of zo nodig toegezonden. KAV is (ook op zodanige
basis) in geen geval aansprakelijk voor meer dan € 1.000,00 per (huur)contract en/of per voorval.
5. KAV is in onderlinge verhouding niet draagplichting voor enige (overheids)sanctie of maatregel op het object of
jegens gebruiker. (incl.: milieuzones, max. toegelaten massa/juiste rijbewijs/(gebruik van) tachograaf, (naheffing)
tol, kilometerheffing, etc.) Voor zover KAV hierop wordt aangesproken, worden eventuele kosten door huurder op het
eerste verzoek direct aan KAV voldaan. Verantwoording voor juiste soort rijbewijs (B/BE/C/overige) is voor
huurder/bestuurder; alsook verantwoording voor (gebruik van) juiste soort voertuig; alsook verantwoording voor
juiste gebruik van voertuig in kwestie en (hiertoe noodzakelijk) voorzieningen hieraan/in/op; alsook verantwoording
(voor controle) of het voertuig voldoet voor gewenste gebruik en voorzien is van juiste/gewenste/voor specifiek
gebruik noodzakelijke voorzieningen en accessoires (bijv. tachograaf/winterbanden/veiligheidshesjes/alcoholtester);
aanwezigheid tachograaf impliceert geen tachograafplicht en omgekeerd, afwezigheid impliceert geen vrijstelling.
Vraagt u naar onze aantrekkelijke actietarieven voor bedrijven en voorwaarden en alternatieven B/BE/C !!
Indien u als consument huurt verzoeken wij dit bij het eerste contact met KAV uitdrukkelijk te melden. In dat geval
behoort afgifte van een BTW bon op bedrijfsnaam niet tot de mogelijkheden.
KAV BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR VERHUUR ZONDER OPGAVE VAN REDENEN TE WEIGEREN.
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