Algemene voorwaarden
Shortleasen.NL

Shortleasen.NL is een activiteit van Broekhuis Autoverhuur B.V. Shortleasen.
NL is derhalve geen rechtspersoon.
1. Offerte

Voor iedere shortlease opdracht, zal een separaat contract worden opgesteld. Onze offertes
dienen slechts als voorstel. Aan een shortlease offerte kunnen geen rechten ontleend
worden. Broekhuis Autoverhuur B.V. behoudt het recht om aanvragen zonder opgaaf van
reden te weigeren c.q. te annuleren.
De voorstellen van Shortleasen.NL zijn onder voorbehoud van zetfouten en
tariefswijzigingen.

2. Tarief

De aangeboden shortlease maandtarieven zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief
brandstof.
Standaard zijn de volgende componenten opgenomen in de shortlease tarieven:
- Reparatie, onderhoudskosten en banden (ROB)
- Gebruik (portable) navigatie en bluetooth
- Extra bestuurders, mits in bezit van een geldig rijbewijs
- Vervangend vervoer bij reparatie en onderhoud na 24 uur
- 24-uurs alarmservice in Europa
- Groene kaart
- Houderschapsbelasting
- Allrisk schadeverzekering
- Kosteloos halen en brengen binnen Noord-Holland

Verder is ophalen of inleveren bij Terminal Valet Parking op Schiphol mogelijk. Per transactie
(ophalen of inleveren) wordt er € 50,00 in rekening gebracht. Shortleasen.NL zet de auto op
Schiphol klaar, of haalt deze daar op.
Als Shortleasen.NL niet in staat is om de auto 24 uur vooraf klaar te zetten, of binnen 24 uur
op te halen (op zondag zijn wij gesloten), wordt er twee keer € 50,00 in rekening gebracht.

7. Verzekering

Standaard zijn de volgende verzekeringen opgenomen in de shortlease tarieven:
- Wettelijke aansprakelijkheid + volledig casco (allrisk) met een maximaal eigen risico per
schadegeval
- Ongevallen inzittenden verzekering voor het wettelijk maximum aantal zitplaatsen van de
auto
- Buitenlandverzekering voor de op de groene kaart vermelde landen in West-Europa

8. Eigen risico

Het voertuig is allrisk verzekerd. Bij een niet-verhaalbare schade geldt standaard een eigen
maximaal risico van € 250,00 per schadegeval bij personenauto’s en maximaal € 350,00
per schadegeval bij bedrijfswagens. Dit eigen risico geldt tevens per schadegeval voor alle
cascoschades.

9. Schade

Bij de offerte treft de klant een tabel met maandtarieven, gebaseerd op de variabelen looptijd
en jaarkilometrage.

In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, dient de klant Shortleasen.
NL hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Ook kleine krasjes, pitjes en raamreparaties
worden gezien als schade waarvoor een eigen risico van toepassing is. Bij aflevering van de
auto, wordt deze in bijzijn van de klant geschouwd op aanwezige schades. Bij het ophalen
zal Shortleasen.NL de definitieve schouwing uitvoeren op haar eigen vestiging, nadat de
auto is gereinigd. Shortleasen.NL behoudt het recht om binnen 24 uur na het ophalen, de
schades te constateren en conform afspraak aan de klant door te belasten.

3. Huurperiode

10. 24 uurs alarmservice

De minimale shortleaseperiode voor het voertuig bedraagt 1 maand aaneengesloten, er is
geen maximum verbonden aan deze termijn. Na 1 maand is het contract per dag opzegbaar.

De klant kan bij pech of schade onderweg, 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep
doen op de alarmservice. De klant belt dan het servicenummer wat op de groene kaart
vermeld staat. Lidmaatschap van andere hulpdiensten is hiermee overbodig.

Het maandtarief wordt gebaseerd op de vastgelegde huurperiode en jaarkilometrage in
de shortlease overeenkomst. Na het verstrijken van de vastgelegde huurperiode, wordt de
shortlease overeenkomst maandelijks stilzwijgend verlengd.

11. Gebruik in het buitenland

Een maandtarief is gebaseerd op 30 kalenderdagen. Na retour van de auto wordt het
totaal aantal gereden dagen verrekend met de betaalde termijnen. Bij de eindafrekening
hanteert Shortleasen.NL het tarief, wat op basis van de daadwerkelijke huurperiode en het
daadwerkelijk aantal gereden kilometers, het meest gunstig voor de klant uitkomt.

12. Onderhoud en reparatie

4. Borgstelling

Afhankelijk van de acceptatieprocedure, kan een borgsom worden gehanteerd. Standaard
bedraagt de borg 2 maandtermijnen. Hiervoor neemt Shortleasen.NL apart contact op met
de klant. De borgsom dient voorafgaand aan de overdracht van de shortlease inzichtelijk te
zijn op de rekening van Shortleasen.NL.
Na beëindiging van de shortlease overeenkomst en retour van de shortlease auto, wordt de
borg teruggestort, of verrekend met overige openstaande kosten welke zijn voortgekomen
uit dezelfde shortlease overeenkomst.

Het gebruik van het voertuig in het buitenland, is uitsluitend mogelijk in de aangegeven
landen op de bijgeleverde groene kaart.

Regulier onderhoud is in het maandtarief opgenomen. De klant wordt verzocht om
benodigd onderhoud en reparatie aan het voertuig te allen tijde vooraf te melden bij
Shortleasen.NL. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de wagenparkbeheerder van
Broekhuis Autoverhuur B.V. in Alkmaar: 072-5410741.
Shortlease voertuigen mogen door de klant bij elke gerenommeerde merkdealer worden
aangeboden voor onderhoud en reparatie.

13. Vervangend vervoer
De klant heeft standaard recht op vervangend vervoer na 24 uur, bij reparatie, onderhoud
of schadeherstel. De inzet van vervangend vervoer kan een klasse lager zijn.

14. Bekeuringen

5. Betaling

De administratiekosten bij bekeuringen, bedragen € 12,50 per bekeuring. Bijbehorende
facturen dienen voldaan te worden naar gelang de afgesproken betaalwijze met de klant.

Shortleasen.NL hanteert standaard een maandelijkse vooruitbetaling per automatische
incasso. De klant machtigt Shortleasen.NL tot het incasseren van de maandelijkse
termijnbetaling middels een doorlopende machtiging SEPA B2B. De incasso vindt aan het
begin van elke maand plaats, minimaal 5 dagen na factuurdatum. De factuur geldt als prenotificatie.

15. Beëindiging shortlease overeenkomst

Indien een incasso niet is geslaagd, of de betaling wordt gestorneerd om welke reden dan
ook, is de klant in verzuim. Shortleasen.NL zal klant sommeren om de achterstallige betaling
te voldoen. Bij een tweede stornering is Shortleasen.NL genoodzaakt en gerechtigd om €
25,00 administratiekosten in rekening te brengen. Als de klant in verzuim blijft, kan dit leiden
tot het beëindigen van de overeenkomst en retourneren van de auto.

De klant is verantwoordelijk om de shortlease overeenkomst per e-mail te beëindigen. Indien
de overeenkomst aan het einde van de looptijd niet per e-mail is afgemeld, dan blijft de klant
verantwoordelijk voor de kosten van eventuele stilstand.

6. Haal- en brengservice

Shortleasen.NL is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen,
indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, het voertuig niet (tijdig) laat
onderhouden of als er sprake is van oneigenlijk gebruik met al dan niet schade tot gevolg.

De shortlease auto kan op elk gewenst adres in Nederland geleverd en/of opgehaald
worden. Binnen Noord-Holland is deze service kosteloos. Buiten Noord-Holland brengt
Shortleasen.NL hiervoor een kleine vergoeding van € 65,00 per rit in rekening.
De klant kan er voor kiezen de auto zelf op te halen, op één van de filialen van Broekhuis
Autoverhuur B.V. in Alkmaar, Haarlem of Heemskerk.

Shortleasen.NL Smaragdweg 12 1812 RJ

Alkmaar

Na een minimale huurperiode van 1 maand, kan de shortlease overeenkomst door de klant
per dag opgezegd worden. Indien de shortlease auto eerder dan 1 maand retour komt,
wordt een zakelijk huurtarief op de eindfactuur gehanteerd.

16. Bovag

Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van de Bovag AVL van
toepassing, tenzij anders in de offerte is overeengekomen.

Sales: 072-5410717 Pech en schade: 072-5410741 Administratie: 072-5410657
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