
4Plezier Renault 4 Huurvoorwaarden:  

 

 De huurder/bestuurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Renault 4 verzorgen en deze 

overeenkomstig de bestemming gebruiken. Hij /zij verklaart hiermee tevens bekend te zijn met de risico´s 

van het rijden van een oldtimer. Deze risico´s kunnen bestaan uit remsysteem zonder rembekrachtiging, 

het ontbreken van stuurbekrachtiging, het afwijkend schakelen met paraplupook in dashboard, en 

dergelijke 

 De borg wordt na de huurperiode, mits de Renault 4 in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht 

wordt, terugbetaald danwel verrekend. 

 Het rijden van de Renault 4 is alleen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar die in het bezit zijn van een 

geldig rijbewijs (vooraf wordt een kopie gemaakt: in principe is alleen deze persoon gerechtigd 

bestuurder) 

 Ten alle tijden mag 4Plezier de nog niet betaalde huursom en/of het bedrag van eventueel verschuldigde 

schadevergoeding met de borg verrekenen, onverminderd het recht van 4Plezier op aanvullende 

schadevergoeding 

 De huurder/bestuurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, alsmede alle overige schade, 

hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Renault 4 toegebracht of ontstaan, ongeacht 

of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. 

 Auto´s zijn WA-verzekerd en tevens is een Schade Verzekering Inzittenden afgesloten 

 Het is de huurder/bestuurder niet toegestaan de gehuurde Renault 4 in onderhuur of gebruik aan derden 

af te staan, ouders en directe familieleden van huurder mogen wel in de Renault 4 rijden 

 Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden 

 Huurder/bestuurder dient zich aan alle verkeersregels te houden 

 Boetes/bekeuringen en dergelijke gedurende de huurperiode komen voor rekening van de 

huurder/bestuurder 

Het is de bestuurder verboden om met de Renault 4 te rijden indien hij/zij onder invloed is van alcohol of 

enig ander geestverruimend middel. 

 4Plezier is gerechtigd om de verhuur te annuleren indien naar inzicht van 4Plezier, de 

weersomstandigheden te gevaarlijk zijn. Reeds betaalde bedragen voor de huur worden dan volledig terug 

betaald 

 


