
 

Algemene voorwaarden verhuurders ikwileengoedkopebushuren.nl 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Ikwileengoedkopebushuren.nl: de ondernemer met KvK nummer 50539868 ingeschreven 
met als hoofdonderneming RDH Vervoers & Internetdiensten, 
die enkel vraag en aanbod bij elkaar brengt tussen de 
verhuurder (vervoersbedrijf) en huurder; 

                                                                       ondernemer is bij deze overeenkomst geen vervoersbedrijf 
Verhuurder: het vervoersbedrijf, rechtspersoon of natuurlijke persoon die 

een overeenkomst is aangegaan met 
ikwileengoedkopebushuren.nl.; 

Huurder: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die via de website 
indirect een offerte heeft aangevraagd bij de verhuurder voor 
het huren van een voertuig; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ikwileengoedkopebushuren.nl en de 
verhuurder waarbij verhuurder via de website offerte 
aanvragen ontvangt;   

BW:                                                          Burgerlijk Wetboek. 
 
ARTIKEL 2: OFFERTE 

1. Offerte aanvragen die de huurder opvraagt, worden rechtstreeks doorgestuurd naar de 
verhuurder(s) die bij inschrijving de type bus of touringcar geselecteerd hebben (met 
meerdere opties) om deze te willen ontvangen en hier een prijsopgave / offerte uit te 
brengen. 

2. De uitgebrachte offerte wordt door de verhuurder schriftelijk of elektronisch uitgebracht. 
3. In de uitgebrachte offerte wordt in ieder geval vermeld: 

a. De roerende zaak en/of dienst; 
b. de prijs (exclusief BTW); 
c. de wijze waarop de prijs wordt berekend; 
d. het moment en de wijze van betaling; 
e. voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van het vervoer, alsmede een 

globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van het 
vervoer/werkzaamheden; 

f. btw nummer; 
g. KvK nummer; 
h. eigen algemene voorwaarden; 
i. eigen privacy statement. 

4. De uitgebrachte offerte wordt voorzien van een dagtekening. 
5. Verhuurder heeft de navolgende opties bij inschrijving: 

a. Bij een aansluiting van 6 maanden ontvangt verhuurder 10 gratis offerte aanvragen. 
Opzegtermijn is drie maanden opzegging geschiedt per ingang van de 1e van de 
maand.  

b. Bij een aansluiting zonder nader bepalende maanden derhalve geen offertes. 
Opzegtermijn is drie maanden opzegging geschiedt per ingang van de 1e van de 
maand.  

6. De tijdelijke actie, 10 offerte aanvragen gratis en sluit mij aan voor minimaal 6 maanden is 
per KvK nummer en naam aanvrager 1x aan te vragen. 
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7. Aanmelding met alleen trouwbus en Amerikaanse schoolbus kunnen geen gebruik maken 
van de optie van 10  gratis offerte aanvragen , bij meerdere geselecteerde type bussen 
(minstens 3) is dit wel mogelijk. 

 
8. Tarieven voor het ontvangen van offerteaanvragen: 

a. Offerteaanvragen met bestemming/vertrek binnenland: € 4,75 (excl. BTW) 
b. Offerteaanvragen met bestemming/vertrek buitenland: € 9,50 (excl. BTW) 
c. Eventuele tariefverhogingen zal door ikwileengoedkopebushuren.nl minstens drie 

maanden van te voren worden aangekondigd aan verhuurder. Bij overeenkomst van 
6 maanden is de ingangsdatum van toepassing als termijn (inclusief 3 maanden) is 
verlopen. 

9. Een offerteaanvraag heeft altijd een begin- of eindbestemming in Nederland. 
10. Wijzigingen in het profiel van de verhuurder met geselecteerde type bussen dienen via de 

optie ‘’wijzigingsformulier bestaande vervoer’’ te worden ingediend. Deze mogelijk staat 
vermeld op de https://ikwileengoedkopebushuren.nl/aanmelden-vervoersbedrijf/ 

11. Verhuurder heeft de mogelijkheid om 1 wijziging per maand door te geven.  
12. Via het contactformulier wordt een wijziging niet in behandeling genomen. 

 
ARTIKEL 3: LOOPTIJD 

1. De duur van de overeenkomst is drie of zes maanden, afhankelijk bij de keuze van 
inschrijving zoals vermeld bij artikel 2.5. 

2. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de overeenkomst niet meer geannuleerd 
worden of tussentijds door de verhuurder worden opgezegd. 

3. Bij deze totstandkoming van de overeenkomst behoort ook het inschrijving formulier op de 
website bij aanmelding als verhuurder. 

4. Een kopie inschrijving ontvangt verhuurder via opgegeven e-mailadres. 
5. Wijzigingen omtrent e-mailadres dan wel andere bekende wijzigingen dient de ondernemer 

schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.  
 
ARTIKEL 4: VERGOEDING, FACTURATIE EN BETALING 

1. Factuur van ontvangen offertes van de afgelopen maand ontvangt verhuurder aan het begin 
van de nieuwe maand. 

2. Ontvangen offerte aanvragen worden doorgestuurd naar verschillende vervoerders, 
afhankelijk van geselecteerde mogelijkheden ( type bus, tijd aanvraag/ ophaaltijd, 
provinciekeuze, buitenland bestemmingen (geen verplichting). 

3. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de verhuurder de factuur met een 
betalingstermijn van 10 dagen. 

4. Afhankelijk van gekozen pakketkeuze door verhuurder, zijn de onderstaande regels van 
toepassing  
 
● OPTIE ZONDER GRATIS OFFERTE AANVRAGEN 

 
Bij het aangaan van een overeenkomst zonder gratis offertes dient de verhuurder de 
facturen te betalen binnen 10 dagen. Indien de verhuurder de betaling binnen de gestelde 
termijn niet verricht zal een herinnering volgen. Hierbij dient de vervoerder binnen 7 
dagen te betalen. Indien betaling wederom uitblijft zal een laatste aanmaning verzonden 
worden waarbij de openstaande vordering binnen 4 dagen betaald dient te worden. 
Ikwileengoedkopebushuren.nl is gerechtigd bij niet betaling van de facturen de 
openstaande vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau. Alle toekomstige 
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offertes en/of facturen zullen onder voornoemde regeling vallen. 
Ikwileengoedkopebushuren.nl is gerechtigd deze op te eisen. Indien na alle aangegeven 
termijnen de verhuurder niet aan zijn betalingsverplichting voldoet zal de overeenkomst 
tussen ikwileengoedkopebushuren.nl en verhuurder worden ontbonden, de verplichte 
opzegtermijn van drie maanden komt te vervallen en volgt een boetebedrag a € 250,00 
excl. BTW per onbetaalde factuur. 
 

● OPTIE MET GRATIS OFFERTE AANVRAGEN 
 
Bij het aangaan van een overeenkomst met gratis offerte aanvragen dient de verhuurder 
de facturen te betalen binnen 10 dagen. Indien de vervoerder de betaling binnen de 
gestelde termijn niet verricht zal een herinnering volgen. Hierbij dient de verhuurder 
binnen 7 dagen te betalen. Indien betaling wederom uitblijft zal een laatste aanmaning 
verzonden worden waarbij de openstaande vordering binnen 4 dagen betaald dient te 
worden. Ikwileengoedkopebushuren.nl is gerechtigd bij niet betaling van de facturen de 
openstaande vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau. Alle toekomstige 
offertes en/of facturen zullen onder voornoemde regeling vallen. 
Ikwileengoedkopebushuren.nl is gerechtigd deze op te eisen. 
Ikwileengoedkopebushuren.nl zal eveneens de gratis offerte aanvragen factureren daar 
de verhuurder daar geen recht op heeft daar de verplichtingen niet zijn nagekomen. 
Indien na alle aangegeven termijnen de verhuurder niet aan zijn betalingsverplichting 
voldoet zal de overeenkomst tussen ikwileengoedkopebushuren.nl en verhuurder worden 
ontbonden, de verplichte opzegtermijn van drie maanden komt te vervallen en volgt een 
boetebedrag a € 250,00 excl. BTW per onbetaalde factuur. 

ARTIKEL 5: POSITIE ONDERNEMER 
1. ikwileengoedkopebushuren.nl is geen partij bij de huurovereenkomst. 
2. Derhalve kan ikwileengoedkopebushuren.nl nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor 

de afspraken tussen de verhuurder en de huurder en voor het handelen en/of nalaten van de 
huurder. 

3. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet nakomt, dan dient de 
verhuurder de huurder daarop aan te spreken en niet ikwileengoedkopebushuren.nl. 

 
ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER 

1. De verhuurder dient de huurovereenkomst naar behoren na te komen. Indien 
ikwileengoedkopebushuren.nl meerdere klachten van huurders heeft ontvangen over de 
verhuurder, dan heeft ikwileengoedkopebushuren.nl het recht de verhuurder uit te schrijven. 
 

ARTIKEL 7: PRIVACY 
1. Het is de verhuurder alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen 

(persoons)gegevens met het oog op het sturen van een offerte en het sluiten van een 
mogelijke huurovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:  
a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel 
commerciële aard is; 
b. het verzamelen van e-mailadressen. 

2. De verhuurder dient de van de huurder ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy. 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID 
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1. ikwileengoedkopebushuren.nl kan door de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld 
indien het resultaat voortvloeiende uit de ontvangen offerte aanvragen niet voldoet aan de 
verwachtingen van de verhuurder. 

2. ikwileengoedkopebushuren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of 
nalaten van de verhuurder.  

 
ARTIKEL 9: POSITIE HUURDER (ter info) 

Bij het invullen van elk offerte formulier dient huurder akkoord te gaan met onderstaande 
voorwaarden:  

1. Ikwileengoedkopebushuren.nl is een platform die vraag en aanbod bij elkaar brengt, geen 
vervoersbedrijf. Offertes die een huurder aanvraagt gaan rechtstreeks naar meerdere 
vervoersbedrijven; 

2. Bij het aanvragen van een offerte gaat huurder er mee akkoord dat wij de opgegeven 
gegevens (o.a. persoonsgegevens en e-mailadres) door sturen naar de vervoersbedrijven 
die aangesloten zijn op ons platform en de mogelijkheid hebben om een offerte uit te 
brengen. 

3. Ikwileengoedkopebushuren.nl is geen partij bij de vervoersovereenkomst tussen de klant 
en het vervoersbedrijf. Indien het vervoersbedrijf zijn verplichtingen die voortvloeien uit de 
vervoersovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen het 
vervoersbedrijf en de klant; 

4. Ikwileengoedkopebushuren.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het 
handelen of nalaten van het vervoersbedrijf. 

  
ARTIKEL 10: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE  

1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de 
vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Den Haag, zittingslocatie Den Haag.  

 
Artikel 11: DEPONERING KvK  

1. De Algemene Voorwaarden zijn ook gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). 
 
ARTIKEL 12: WIJZINGSCLAUSULE  

1. Ikwileengoedkopebushuren.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden 
eenzijdig en zonder instemming van huurder en verhuurder te wijzigen.  

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende 
wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de 
looptijd van een aanbod de voor de huurder meest gunstige bepaling zal prevaleren.  
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