
Verhuizen

Niets is belangrijker dan een zorgvuldige verhuizing van uw persoonlijke en dierbare bezittingen. Wij helpen u daar graag bij door 
onze verhuisbus ter beschikking te stellen. Het enige dat u betaalt zijn de gebruikskosten, zoals bv. de brandstof.

          Voor het gebruik van onze verhuisbus zijn wel enkele regels verbonden:
Regel 1: Kosten tijdens de gebruikerstijd.
Gedurende de tijd, dat de gebruiker over de bus beschikt zijn alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden o.a. voor brandstof, 
stalling, wassen, bandenreparatie e.d. voor rekening van de gebruiker.

Regel 2: Gebruik
De klant mag gratis gebruik maken van de verhuisbus tot en met de vrije kilometers van 100 km per keer per dag. 

geoorloofde doeleinden worden gebruikt en niet worden afgestaan aan anderen en evenmin worden aangewend voor het tegenbetaling 
worden doorberekend. 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van eigenaar mag de bus niet naar het buitenland worden gebracht. Aan de bus mag niet zonder 
toestemming van eigenaar een aanhangwagen worden gekoppeld. De gebruiker mag de bus slechts oordeelkundig en overeenkomstig 
de normale bestemming gebruiken en deze als een goed huisvader verzorgen. Dit houdt o.m. in het letten op bandenspanning en het 
tijdig doorsmeren en olie verversen.
Regel 3: Reparaties
Noodzakelijke reparaties aan de bus boven een bedrag van € 100,- mogen alleen worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming 
van de eigenaar. Vervangen onderdelen en kwitantie voor betaling van reparaties moeten bij de eigenaar worden ingeleverd.
Regel 4: Rapport betreffende aanrijding
In geval van schade, al of niet ontstaan door schuld van gebruiker en/of bestuurder aan de bus en/of derden toegebracht is gebruiker 
verplicht de eigenaar daarvan onmiddellijk telefonisch of per mail in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen onder 
inzending van een situatietekening en onder opgave van getuigen en verdere bijzonderheden het ongeval betreffende. Gebruiker is 
verplicht de door de eigenaar te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het ongeval te laten 
opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies, zal gebruiker voor de door  
dit verzuim eventueel door eigenaar te lijden schade aansprakelijk zijn.

Regel 5: Schade

1. De gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten en schade, welke gedurende de gebruikerstijd aan de wagen mocht worden 
toegebracht als gevolg van verkeerd of ongeoorloofd gebruik.

2. De gebruiker vrijwaart de eigenaar voor alle schade van inzittende of derden, waarvoor de eigenaar op grond van art. 31 
Wegenverkeerswet aansprakelijk mocht zijn.

3. De gebruiker vrijwaart de eigenaar voor alle boetes, die aan de eigenaar mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de 
gebruikerstijd door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde overtredingen en strafbare feiten.

4. Lid 2 is niet van toepassing, indien de gebruiker bewijst, dat door de eigenaar verschuldigde schadevergoeding en boete een 
gevolg zijn van een defect van de bus, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van het gebruik.

Regel 6: Schade van de gebruiker

1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor gebruiker kunnen ontstaan tengevolge van enige schade en/of defect aan het 
voertuig of aan derden toegebracht, draagt de eigenaar geen aansprakelijkheid.

2. Indien de gebruiker door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de gebruikersperiode, 
draagt de eigenaar voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de gebruiker gehouden de 
overeengekomen gebruikersprijs te voldoen.

3. Lid 2 is voor wat de gebruikersprijs betreft niet van toepassing, indien de gebruiker bewijst, dat het niet gebruik kunnen maken van 
een bus een gevolg is van een defect, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van het gebruik.

Regel 7: Verzekeringen

Regel 8: Ontbinding van het gebruik

De eigenaar heeft het recht de gebruikersovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te doen beëindigen, indien naar 
zijn oordeel de bus door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Regel 9: Extra bepalingen

Het is niet toegestaan in de bus te roken. De verhuisbus mag alleen met toestemming van de eigenaar naar het buitenland.  

Regel 10: Verkeersregels

De bestuurder dient te allen tijden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Voorts dient de bestuurder alle van toepassing zijnde 
verkeersregels na te leven. De gebruiker dient minimaal 20 jaar te zijn en reeds 2 jaar in het bezit te zijn van een Nederlands

De brandstoftank staat op het bovenstaande niveau en zal
op hetzelfde niveau teruggebracht worden. Elke streep op de teller staat voor 10 lieter diesel brandstof.

De bus mag alleen worden bestuurd door de gebruiker en de vermelde bestuurder en  mag slechts voor 
Voor elke extra kilometer zal €0,20 p/km doorberekend worden. Bij niet aftanken zal per schatting het aantal liters met de dagprijs

verrichten van persoon- of goederenvervoer en het geven van rij onderricht.

 (Duitsland en België).

 Rijbewijs en en EU paspoort of id kaart. Boetes opgelegd in de gebruiksperiode worden doorberekend vermeerd met €25,- ver-

Schade aan de verhuisbus dient direct gemeld te worden aan Lammerts Self-storage B.V. tel. 0314 366 546.  
Ingeval van een aanrijding dient een duidelijk schadeformulier ingevuld te worden en er moet een duidelijke situatie tekening  
gemaakt worden.  
Er dient een proces verbaal opgemaakt te worden door de politie en deze moet aan Lammerts Self-storage B.V. overgedragen.  

De verhuisbus is standaard WA(m)/ Casco verzekerd met een eigen risico van €500,- voor het binnenland en €1000,- voor het   
buitenland per schade per gebeurtenis.  
Bij onstane schade tijdens uw leenperiode zal een schade rapport worden opgemaakt door een erkende schadehersteller.   

worden.  

 werkingskosten. 

Lammerts Self-storage B.V. 
Havenstraat 20-22 
7005 AG  Doetinchem
www.lammerts-selfstorage.nl 
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