Artikel 1 . Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing
op alle overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, tussen de opdrachtgever en Allure
Driving.
1.2 Door de opdrachtgever gehanteerde of voorgestelde algemene voorwaarden
worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten op aanbiedingen van Allure Driving of
op overeenkomsten met Allure Driving.
1.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst of op deze algemene voorwaarden
gelden slechts tussen partijen, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 De opdrachtgever bevestigd de huuraanvraag voor een chauffeur per fax aan Allure
Driving o.v.v. de datum(s), aanvangstijd(en), voor zover mogelijk de te bezoeken
adressen met telefoonnummers en indien mogelijk de geschatte eindtijden.
2.2 Indien de opdrachtgever de huuraanvraag binnen 48 uur voor aanvang annuleert is
Allure Driving gerechtigd eenmaal, en bij annulering binnen 24 uur tweemaal, de
minimale huurperiode in rekening te brengen.
Artikel 3. Vergoedingen
3.1 Naast het basistarief conform de TARIEVEN CHAUFFEURSDIENSTEN, worden verder
toeslagen berekend voor onregelmatige werktijden na 24.00 uur tot 07.00 uur en/of,
zon en feestdagen van 50%. Elke minimalen huurperiode wordt op ½ uur naar boven
afgerond.
3.2 Voor het vervoer van de chauffeur naar en van de opdrachtgever wordt een
kilometervergoeding in rekening gebracht, gebaseerd op de alsdan geldende
belastingvrije kilometervergoeding.
3.3 Voor de heen- en terugreis van de chauffeur wordt maximaal twee maal een uur
reistijd in rekening gebracht binnen de regio Utrecht. Buiten de regio wordt de
werkelijke reistijd in rekening gebracht exclusief de kilometervergoeding. Indien
vertrek- en aankomstpunt verschillen wordt de feitelijke reistijd in rekening gebracht.
3.4 Bij een huurperiode langer dan 4 uur, tussen 12.00 en 14.00 uur tussen 18.00 en
20.00 uur wordt, indien van toepassing, een maaltijd vergoeding in rekening gebracht.
3.5 Bij meerdaagse reizen worden de genoten rusttijden tussen 24.00 en 07.00 uur
niet in rekening gebracht.
Eventuele hotelovernachtingen en ontbijt komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 De opdrachtgever verklaart stilzwijgend dat het gebruikte voertuig ten minste is
gedekt door een WA-verzekering conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motor- rijtuigen gestelde eisen, en door een uitgebreide inzittende verzekering.

4.2 Allure Driving is, met uitzondering van schades welke gedekt worden door de door
Allure Driving afgesloten, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, niet aansprakelijk voor
eventuele boetes, schade aan een voertuig, het eventuele verlies van no-claimkorting,
het eventuele eigen risico, letsel aan passagiers en schade aan bagage en/of goederen.
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4.3 Allure Driving aanvaardt slechts dan aansprakelijkheid bij aantoonbare opzet en/of
grove schuld door een van haar chauffeurs.
Artikel 5. Betaling
5.1 Betaling van facturen van Allure Driving aan de opdrachtgever dient te geschieden
binnen 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende facturen en op het daarop
vermelde rekeningnummer.
5.2 Indien de volledige betaling niet binnen de daarvoor gestelde termijn is ontvangen
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum 1,5%
vertragingsrente per (gedeelte ven een) maand verschuldigd over het totale
factuurbedrag.
5.3 Alle te maken buitenrechtelijke (incasso) kosten, noodzakelijk voor het innen van
nog openstaande saldo, alsmede de verschuldigde vertragingsrente komen voor
rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6. Geschillen en toepasselijk recht
6.1 Klachten betreffende de chauffeurswerkzaamheden en/of de factuur dienen binnen
tien dagen schriftelijk aan Allure Driving te worden gemeld met duidelijke vermelding
van de aard en de grond van de klacht.
6.2 Het indienen van een klacht laat de opdrachtgever echter niet van zijn/haar
betalingsverplichtingen.
6.3 Na tien dagen wordt de opdrachtgever geacht de verrichte
chauffeurswerkzaamheden en de daaruit voortvloeiende factuur, te hebben
goedgekeurd.
6.4 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig
worden beschouwd, vallen onder het Nederlands recht en zullen binnen de
vestigingsplaats van Allure Driving door de daartoe bevoegde rechter worden beslecht,
zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toelaten.
Artikel 7. Geheimhouding
7.1 Allure Driving en hun werknemers zijn voorafgaand aan, gedurende en na
beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle
gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking de partij op wie
deze gegevens betrekking heeft, schade kan toebrengen.

Artikel 8. Concurrentiebeding
8.1 Indien een opdrachtgever gebruik maakt van onze diensten en personeel, is het
niet toegestaan om ons personeel te benaderen met wat voor voorstel dan ook of
arbeidsovereenkomst.
Bij in gebreken blijven van deze overeenkomst zullen wij de rechter vragen om
bemiddeling van het schenden van deze overeenkomst en wij eisen per overtreding
een vergoeding van schade groot € 10.000,-per overtreding.
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