Algemene Voorwaarden
Definities:
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij (persoon of organisatie/instelling) van
Lekkergeelbusje.nl.
Opdrachtnemer: Lekkergeelbusje.nl.
Rit: het door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen vervoer van een bij
opdrachtgever bekende groep- passagiers. Ook genoemd: opdracht.
Offerte: vrijblijvende prijsopgave van het door Lekkergeelbusje.nl aangeboden vervoer op
verzoek van opdrachtnemer.
Reservering: bindende overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor het
vervoer van personen/passagiers.
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Lekkergeelbusje.nl zich jegens de opdrachtgever
verbindt tot het vervoer van personen/passagiers over de weg met vooraf bekend begin- en
eindpunt, met vooraf vastgestelde aanvangs- en eindtijd(-en) en aantallen passagiers.
Schriftelijk: op papier danwel langs elektronische weg (zoals bijvoorbeeld mail). Indien
gegevens, waaronder die met betrekking tot de overeenkomst, langs elektronische weg
worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid
van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten.
Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten
niet op het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet
op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.
Kosten: de kosten die door reservering van een rit door opdrachtgever aan opdrachtnemer
verschuldigd zijn. Ook genoemd ritprijs.
Open inschrijving: individuele reservering voor een vooraf bekende rit. Veelal van
toepassing bij grote evenenementen, festivals, concerten etc. Bij een open inschrijving zijn
onderstaande voorwaarden van toepassing op iedere individuele passagier.
Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig vervoerder deze niet heeft kunnen
vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen
verhinderen.

Artikel 1 opdracht, betaling en annulering
1.1. Na het invullen en versturen van het offerte formulier aan Lekkergeelbusje.nl, ontvangt
opdrachtgever vrijblijvend een prijsopgave. Dit betekent niet dat er een reservering heeft
plaats gevonden. Indien opdrachtgever akkoord gaat en de offerte samen met de algemene
voorwaarden ondertekend retour heeft gezonden en deze hiervan een bevestiging heeft
ontvangen van opdrachtnemer is er sprake van een reservering en is er een bindende
overeenkomst.

1.2. Op het moment dat de reservering is bevestigd is opdrachtgever 30% van de
afgesproken prijs verschuldigd.
1.3. Mocht om welke reden dan ook een evenement afgelast worden, en opdrachtgever
annuleert de opdracht, dan gelden de normale annuleringskosten.
Deze zijn: annuleren meer dan 72 uur voor uitvoering: 30% van het totaal afgesproken
bedrag; annulering binnen 48 uur voor uitvoering: 70% van het totaal afgesproken bedrag en
binnen 24 uur voor uitvoering het volledige afgesproken bedrag.
1.4. Lekkergeelbusje.nl is niet verantwoordelijk voor de bagage van de passagiers. Bij het
verlaten van de bus dient elke passagier zijn of haar spullen mee te nemen. Ook is
Lekkergeelbusje.nl niet aansprakelijk voor diefstal van goederen van de passagier. Houd ook
daarom altijd uw spullen en die van uw medepassagiers goed in de gaten!!!
1.5. indien u een rit bij Lekkergeelbusje.nl geboekt heeft, ontvangt u een factuur. Deze
factuur dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de rit volledig te zijn voldaan. Indien dit
niet het geval is, zult u herinnering factuur krijgen. Mocht binnen 7 dagen voor de
reservering van de geboekte rit nog geen betaling zijn ontvangen, is Lekkergeelbusje.nl
gerechtigd de rit te annuleren. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn
betalingsverplichting. Zie ook artikel 1.3.
1.6. Bij open inschrijvingen zal Lekkergeelbusje.nl het minimum aantal personen vermelden.
Het aantal is afhankelijk van de bestemming en geheel aan het oordeel van
Lekkergeelbusje.nl.
1.7. Bij open inschrijvingen is Lekkergeelbusje.nl bevoegd de overeenkomst op te zeggen
zonder dat Lekkergeelbusje.nl opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is, indien
het aantal ontvangen aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal passagiers.
1.8. Indien de overeenkomst, zoals bedoeld in artikelen 1.7 en 1.8, wordt opgezegd, zullen
de reeds betaalde kosten voor de inschrijving van de rit worden terug gestort naar het
rekeningnummer waarvan de betaling(-en) is/zijn voldaan aan Lekkergeelbusje.nl.
1.9. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolgd
van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is,
worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze
worden overeenkomstig de in de offerte vermelde prijsopgave gefactureerd aan
opdrachtgever.

Artikel 2 Voor en tijdens de rit
2.1. Onze bussen hebben plaats voor een x aantal passagiers, houd hier rekening mee bij uw
reservering. Onze chauffeurs zullen niet toelaten dat er meer dan het wettelijk toegestane
aantal passagiers in de bus aanwezig zijn tijdens een rit.
2.2. Hufterig -, agressief - of asociaal gedrag voor – tijdens – of na de rit, naar de chauffeur,
overige passagiers en andere betrokkenen wordt niet getolereerd, wijs daarom ook altijd u
medepassagier op zijn of haar gedrag. De chauffeur bepaalt in dergelijke omstandigheden
welke consequenties er zullen volgen.

2.3. Het is niet toegestaan om te roken in onze bussen, niet alleen is dit wettelijk verboden,
ook heeft dit te maken met risico’s op brand. Mocht u tijdens de rit een rookpauze willen
inlassen, is dat in overleg met onze chauffeur mogelijk.
Indien geconstateerd wordt dat er tóch gerookt wordt in onze bussen, zal bij opdrachtgever
€. 250 per geconstateerde overtreding in rekening gebracht worden. Daarnaast is de
chauffeur bevoegd de rit onmiddellijk te staken, zonder dat Lekkergeelbusje.nl gehouden is
tot terugbetaling van geheel of gedeeltelijke kosten aan opdrachtgever.
2.4. Het meenemen, gebruik of het verhandelen van drugs (ongeacht of dit harddrugs of
softdrugs betreft) is absoluut uit den boze. Als geconstateerd wordt dat één of meerdere
passagiers zich hier schuldig aan maken, zal de rit onmiddellijk gestaakt worden, zonder dat
Lekkergeelbusje.nl gehouden is tot terugbetaling van geheel of gedeeltelijke kosten aan
opdrachtgever. Bij open inschrijvingen zal de overtreder de toegang tot de bus ontzegd
worden.
2.5. Al onze bussen zijn voorzien van gordels, deze dienen dan ook te allen tijde gedurende
de rit gedragen te worden op de wijze zoals deze bedoeld is.
2.6. Lekkergeelbusje.nl is niet verantwoordelijk voor de financiële - en overige gevolgen voor
passagiers bij ongevallen die ontstaan zijn door wangedrag van passagiers of omdat
passagiers niet op hun stoel zaten tijdens de rit, danwel geen gordel droegen. Passagiers die
richtlijnen negeren, doen dit voor eigen rekening en risico. De chauffeur is in dergelijke
gevallen ten allen tijde gerechtigd de rit stante pede te beëindigen, zonder geheel of
gedeeltelijke terugbetaling van de kosten aan opdrachtgever.
2.7. Het spreekt voor zich dat Lekkergeelbusje.nl er alles aan doet om haar passagiers op tijd
op zijn of haar bestemming te krijgen. Passagiers dienen hiertoe echter op de afgesproken
tijd, op de afgesproken locatie aanwezig te zijn, opdat de chauffeur tijdig de rit kan
aanvangen. Calamiteiten, files, mogelijk oponthoud, ongeacht de oorzaak, kunnen niet
leiden tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten aan opdrachtgever.
2.8. Vernielingen of schade van enigerlei aard aan een van onze bussen, alsmede
gevolgschade en mogelijke bedrijfsstilstand wordt altijd in rekening gebracht bij
opdrachtgever op basis van taxatie door een onafhankelijke derde, zoals bijvoorbeeld een
schadeherstelbedrijf of een garage, welke door Lekkergeelbusje.nl zal worden ingezet. De
kosten hiervoor lopen al snel op in de honderden euro’s. U bent als huurder van de bus
(opdrachtgever) verantwoordelijk voor het gedrag van de gehele groep!
2.9. Het is ten strengste verboden om lichaamsdelen buiten de bus te steken evenals het
naar buiten werpen van voorwerpen van enigerlei aard! Indien geconstateerd wordt dat dit
wel gebeurt zal de desbetreffende persoon uit onze bus verwijderd worden en is hij/zij zelf
verantwoordelijk voor de verdere reis cq. vervangend vervoer. Indien degene die zich
schuldig maakt aan dergelijke misstanden niet bekend is, is de chauffeur bevoegd de gehele
rit onmiddellijk te staken, zonder dat Lekkergeelbusje.nl op enigerlei wijze terugbetaling van
geheel of gedeeltelijke kosten verplicht is
2.10. Lekkergeelbusje.nl doet er alles aan om de veiligheid van haar passagiers en mede
weggebruikers te waarborgen, derhalve wordt misbruik van de noodhendels van de
dakluiken en deuren nimmer getolereerd en leidt dit onherroepelijk tot het staken van de rit,

omdat de veiligheid van mede weggebruikers en passagiers dan niet meer gegarandeerd kan
worden.
2.11.Bij braken in de bus wordt 50 euro per incident in rekening gebracht aan
opdrachtgever. Dit dient direct aan de chauffeur te worden afgerekend. Indien meerdere
passagiers braken, zal dus ook meerdere keren genoemd bedrag in rekening worden
gebracht. Indien na het verlaten van de passagiers door de chauffeur geconstateerd wordt
dat er braaksel in de bus aanwezig is, zullen de kosten, met een minimum van €. 150
achteraf aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.12. Voor uw eigen veiligheid en die van de chauffeur, is het verboden om op het meubilair
te gaan staan, zitten, liggen of hangen. Wordt dit artikel genegeerd, dan is de chauffeur
bevoegd om de rit direct te staken.
2.13. Het zich op het dak van de bus bevinden is net als het naar buiten steken van
lichaamsdelen [zie artikel 2.9] ten strengste verboden, ongeacht of de bus in beweging is of
dat de bus stilstaat. Op het moment dat de chauffeur constateert dat hier sprake van is zal
de rit terstond worden beëindigd voor de gehele groep! Lekkergeelbusje.nl is nimmer
verantwoordelijk voor de gemaakte kosten voor eventueel vervangend vervoer.

Artikel 3, eten, drinken en aanverwant
3.1. Lekkergeelbusje.nl heeft altijd een voorraad gekoelde dranken aan boord. Deze dranken
worden niet opgenomen in de offerte en dienen tijdens de rit afgerekend te worden.
3.2. Het is verboden om zelf etenswaren en drank (warme of koude dranken, broodjes,
salades, vettigheid, nootjes, chips, zoutjes, en wat dies meer zij) mee te nemen in onze
bussen, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is bevestigd door Lekkergeelbusje.nl.
Confetti en vergelijkbare zaken zijn eveneens ten strengste verboden in onze bussen.
Constateren onze chauffeurs wel een van deze bovenstaande producten zijn wij
genoodzaakt €250 inkosten te brengen aan de huurder van de bus.
3.3. De bussen van Lekkergeelbusje.nl beschikken over verschillende afvalbakken aan boord.
Deponeer uw afval derhalve in de daarvoor bestemde afvalbakken. Niet alleen houdt
Lekkergeelbusje.nl haar materiaal graag netjes, ook voorkomt dit struikelgevaar van u en uw
mede passagiers. Het negeren van dit artikel wordt beschouwd als wangedrag. Thuis gooit u
immers ook uw afval niet op de vloer. Zie ook artikel 2.6.

Artikel 4, overig
4.1. De chauffeur is ten allen tijde bevoegd om passagiers van (verdere) deelname aan de
reis uit te sluiten wanneer zij agressief, asociaal of hufterig gedrag vertonen.
4.2. Voor verdere niet in deze algemene voorwaarden genoemde omstandigheden, sluit
Lekkergeelbusje.nl zich aan bij de algemene regels van het KNV.
4.3. Ingeval opdrachtgeven enige verplichtingen uit de overeenkomst jegens
Lekkergeelbusje.nl niet nakomt, is Lekkergeelbusje.nl zonder enige ingebrekestelling
gerechtigd de rit te annuleren, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de

overeenkomst wordt ontbonden, onverminderd het recht van Lekkergeelbusje.nl op
vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.4. Indien betaling niet binnen de in deze algemene voorwaarden bedoelde
betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is Lekkergeelbusje.nl gerechtigd vanaf het einde van
deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van
10% per jaar of de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, zo deze hoger is, over het dan
openstaande bedrag.
4.5. Lekkergeelbusje.nl is voorts gerechtigd buiten de ritprijs en rente van opdrachtgever alle
incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door nonbetaling zijn
veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever
verschuldigd voor elk geval waarin Lekkergeelbusje.nl zich door invordering van de hulp van
een derde heeft verzekerd.
4.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard, surcseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en
voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
4.7. In bovenstaande gevallen heeft Lekkergeelbusje.nl voorts het recht de overeenkomst of
het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke
interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Lekkergeelbusje.nl
een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan.
4.8. Indien één van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Lekkergeelbusje.nl
gerechtigd de volledige ritprijs onmiddellijk en bij vooruitbetaling te vorderen en of
zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van
Lekkergeelbusje.nl
4.9. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse
onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat van Lekkergeelbusje.nl door bijzondere
omstandigheden redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd,
dan zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel wordt de
overeenkomst schriftelijk beëindigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
4.10. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden
uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arondissement ’s Gravenhage.
4.11. De overeenkomst eindigt automatisch nadat wederzijdse rechten en plichten uit deze
overeenkomst zijn nagekomen.

