
Regels ffbusjehuren 
 
A) Algemeen 
• Reserveren en/of annuleren is gratis en kan via e-mail of de website www.ffbusjehuren.nl 
• Het huren voor een halve dag of dagdelen is niet mogelijk 
• Een huurdag is een kalenderdag, welke begint om 08.30 uur en eindigt om 24.00 uur. 
• Een weekend loopt van zaterdag 09.30 uur t/m maandag 08.30 uur. Inleveren op zondag ook mogelijk. (mocht het voertuig op vrijdagavond al beschikbaar zijn, 

dan kunt u deze geheel gratis al afhalen) 
• Een week loopt van bijvoorbeeld maandag 08.30 uur t/m de eerst volgende maandag 08.30 uur 
• Alle bussen zijn voor uw en onze veiligheid voorzien van een Track & Trace® volg systeem.  

B) Afhalen / Retourneren 
• De huurder/bestuurder dient een geldig Nederlands rijbewijs en paspoort/ID-kaart te overleggen. Daarnaast dient deze aan de voorwaarden van de verhuurder 

te voldoen. 
• Tijdens het afhalen van het voertuig vraagt de verhuurder, naast het huurbedrag, om een waarborgstelling. De betaling hiervan kan enkel per PIN voldaan worden. 
• Bij terugbrengen van het voertuig dient u zich te houden aan de instructies van de verhuurder. Als het kantoor gesloten is dient u de sleutels in de daarvoor 

bestemde sleutelkluis te deponeren 
• Wanneer u op onze officiële sleutelkluis briefjes aantreft met evt. verwijzingen, vragen wij u deze te allen tijde te negeren en onze medewerkers hiervan op de 

hoogte te stellen. Er kan in dit geval opzet in het spel zijn. 

C) Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid huurder / bestuurder 
• Bij inlevering van het voertuig buiten de openingstijden blijft de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal tot dat de bus door een medewerker gecontroleerd 

is. Dit zal gebeuren tijdens onze openingstijden 
• Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- & koelvloeistofpeil, bandenspanning en 

wielwissel t.g.v. een lekke band; 
• Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van technische storingen van het voertuig 
• Schade aan banden door inrijding van buitenaf komt voor rekening van huurder 
• Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de originele documenten en autosleutels binnen de afgesproken huurperiode bij het 

verhuurbedrijf ingeleverd worden. Bij het niet inleveren van de bovengenoemde bescheiden bent u als huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het 
gehuurde voertuig. 

D) Waarborgstelling  
Alle voertuigen, gebruik binnen Nederland  :  € 250,00 
Alle voertuigen, gebruik buiten Nederland  :  € 500,00 

E) Verzekering 
Alle Voertuigen zijn WA+ Verzekerd. Een kopie van het kentekenbewijs en een groene kaart bevinden zich in  het voertuig. Voor de hoogte van het eigen risico, zie 
het kopje “F) Eigen Risico”  
 
F) Eigen Risico 
• Personenauto’s                                                                           :   € 1000,00 
• Personenbussen, bestelauto’s en bakwagens                      :   € 1000,00 
• Bovenhoofdse schade personenbussen & bestelauto’s    :   € 1500,00 
• Bovenhoofdse schade Bakwagens                                        :   € 2500,00 

Voor koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt het eigen risico verhoogd naar 250% 

G) Verlaging van het eigen risico 
Wanneer u kiest voor het verlagen van het eigen risico, wordt alleen het eigen risico op schades tot 180 cm verlaagd van € 1000,00 naar € 500,00. 
Voor bovenhoofdse schades (hoger dan 180cm) blijven de waardes vermeld als genoemd bij “F) eigen risico” 

H) Uitgesloten van verzekering en voor volledige eigen risico van de huurder 
• Schade ten gevolge van verduistering 
• Schade ten gevolge van diefstal 
• Schade ten gevolgen van vernieling 
• Schade ten gevolge van alcohol- en of drugsgebruik 
• Schade ten gevolge van onzorgvuldig gedrag/handelen 
• Schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik 
• Schade ten gevolge van te zware belading voeren 
• Schade ten gevolge van het te zwaar beladen van de laadklep 
• Schade ten gevolge van het vervoeren van verboden middelen of gevaarlijke stoffen 
• Schade welke veroorzaakt is door (A) een persoon welke geen (geldig) Nederlands rijbewijs heeft (B) niet beschreven staat als bestuurder op het ondertekende 

huurcontract. 
• Schade welke ontstaan is in een land welke niet op de groene kaart vermeld staat 
• Schade welke ontstaan is in een ander land dan Nederland, wanneer u niet tijdens het afhalen van de auto vermeld heeft dat u met het voertuig naar het 

buitenland gaat. 
• Schade ontstaan aan banden en/of ruiten van het gehuurde object; 
• Schade als gevolg van het verkeerd opvolgen van een navigatiesysteem 
• Schade welke is ontstaan door het trekken van een ander voertuig 

I) Vernielingen, extreme vervuilingen en vervoer huisdieren 
Bij vernielingen, extreme vervuilingen en vervoer van huisdieren worden de kosten direct doorbelast aan de huurder met een minimum van €25,-. 
 
J) Buitenlandse reizen 
Wanneer uw bestemming in een land buiten Nederland ligt of uw reis naar uw eindbestemming u door een land buiten Nederland voert, berekenen wij een 
buitenlandtoeslag. U dient dan zelf in het bezit te zijn van een reisverzekering.  

K) Bekeuringen 
Wanneer u tijdens de huurperiode een bekeuring maakt,berekenen wij € 25,00 administratiekosten bovenop het boetebedrag! 

L) volgetankt inleveren 
Huurder dient het gehuurd voertuig volgetankt in te leveren. Wanneer het voertuig niet volgetankt ingeleverd word,berekenen wij € 25,00 administratiekosten 
bovenop de brandstofkosten!  Dichtstbijzijnde brandstofpomp: Amigo - Marconistraat 2 - Zwolle 

http://www.ffbusjehuren.nl

