VOORWAARDEN EN HUISREGELS PARTY BUS
1. Na het invullen van het offerteformulier ontvangt u een vrijblijvende offerte. Dit is
geen reservering en verplicht tot niets. Bij een getekende versie per mail of post krijgt
u daarna een bevestiging van ons en zijn de voorwaarden en huisregels van kracht.
2. Bij een definitieve bevestiging dan is er pas sprake van een overeenkomst tussen de
huurder en Leenders personenvervoer.
3. Alles wat er in de bus vernield wordt komt voor rekening van de huurder. Als huurder
ben je dus verantwoordelijk voor de groep.
4. Leenders Personenvervoer houdt zich niet verantwoordelijk voor gevolgschade welke
ontstaat door vertraging van welke aard dan ook. Natuurlijk zullen wij er altijd van
alles eraan doen om te zorgen dat iedereen op tijd op plaats van bestemming te komen.
5. Neem niet meer als 55 personen mee per bus. Onze chauffeur zal niet meer personen
toestaan!. Passagiers die tijdens de rit niet op een stoel zitten, doen dit op eigen risico.
6. Leenders Personenvervoer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ongevallen
die ontstaan zijn doordat mensen niet op een stoel zaten.
7. Het is niet toegestaan om te roken in onze partybussen. Mocht u behoefte hebben als
groep aan een rook pauze, geef dit even aan de chauffeur door, en zal de chauffeur
kijken of er een mogelijkheid is voor een kort pauze.
8. Mocht er om wat voor reden dan ook een evenement afgelast worden, en u annuleert
de bus, dan gelden de normale annuleringskosten. Deze zijn meer dan 72 uur voor
vertrek, 30% van het totaal bedrag, binnen 48 uur voor vertrek 50% en binnen 24 uur
voor vertrek 70%.

Huisregels Party bus

1. Leenders Personenvervoer kan eventueel voor drank zorgen, maar deze dient van te
voren afgerekend te worden en deze zitten niet bij de offerte prijs inbegrepen. Zelf
meegebrachte eet en drinkwaren is toegestaan, maar ga hiermee met beleid om.
2. Lege blikjes en afval horen vanzelfsprekend in de afvalbakken. In verband met de
brandveiligheid is roken absoluut niet toegestaan!! Rookt men toch dan kan dit leiden
tot verwijdering uit de bus of zelfs het staken van de reis.
3. Overgeven in de bus kost € 75,00 per incident. We spreken van een nieuw incident als
tussen het 1ste en 2de incident voldoende gelegenheid is geweest om een zakje of iets
dergelijks te pakken.
4. Leenders Personenvervoer doet er alles aan om de veiligheid van haar passagiers en
medeweggebruikers te waarborgen, derhalve wordt misbruik van de noodhendels aan
de dakluiken en deuren nimmer getolereerd en leidt dit tot onherroepelijk staken van
de rit, omdat de veiligheid van de medeweggebruikers en de passagiers dan niet meer
gegarandeerd kan worden.
5. Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om te staan op het meubilair , Net als
buiten de bus steken van lichaamsdelen. Het is ten strengste verboden zich op het dak
van de bus te begeven, dit is een reden voor uitsluiting van de reis.
6. Vernieling en bekladden van het bus interieur dan wel exterieur leidt niet tot het
verhogen van de feestvreugde. Wijs je medereizigers hierop!! De reparatierekening
gaat ten alle tijden naar de huurder en loopt al snel in de honderden euro’s
7. Vettigheid, nootjes, chips, zoutjes, confetti ect. Ect. Zijn niet toegestaan.
8. De chauffeur heeft te allen tijde het recht om mensen van verdere deelname aan de
reis uit te sluiten als zij zich agressief, asociaal of hufterig gedragen.
9. Het is ten strengste verboden om in de party bus drugs te gebruiken, mee te nemen, en
of te verhandelen.
10. Hierbij heeft de huurder de voorwaarden en huisregels gelezen en gaat akkoord
door deze te onderteken en minimaal 24 uur voor de reservering datum per mail
of per post naar ons te sturen.
Leenders Personenvervoer
Bouwkamp 14B
6576 JX Ooij
info@leendersvervoer.nl

Datum:

Handtekening:
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