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Algemene voorwaarden verhuurders ikwileengoedkopebushuren.be   

ARTIKEL 1: DEFINITIES    

Ikwileengoedkopebushuren.be:   de ondernemer met KvK nummer 50539868   

ingeschreven in Nederland 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.be.;   

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.be en de verhuurder 

waarbij verhuurder via de website offerteaanvragen 

krijgt toegezonden;   

BW:   Burgerlijk Wetboek   

ARTIKEL 2: OFFERTE    

1. Offerteaanvragen 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. Handelsregisternummer;    

h. eigen algemene voorwaarden;    

i. eigen privacy statement.    
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4. De uitgebrachte offerte wordt voorzien van een dagtekening.    

5. Verhuurder heeft de navolgende opties bij het aangaan van de Overeenkomst:   

Tarieven, opzegging en pakketten voor het ontvangen van offerteaanvragen:    

Pakket A    

Per offerteaanvraag binnen België betaalt u €6,75 ex btw ( enkele rit / meer bestemmingen)  Per 

offerteaanvraag vertrek /aankomst buitenland €11,50 ex btw(optie)* ( enkele rit / retour of meer 

bestemmingen)    

Aansluiting van 3 maanden.    

Inclusief eerste 5 offerteaanvragen gratis.   

Pakket B   

Per offerteaanvraag binnen België betaalt u €4,75 ex btw ( enkele rit / retour of meer 

bestemmingen)    

Per offerteaanvraag vertrek /aankomst buitenland €9,50 ex btw(optie)* ( enkele rit / retour of meer 

bestemmingen)    

Aansluiting van 6 maanden.    

Inclusief eerste 10 offerteaanvragen gratis.    

Pakket C    

Per offerteaanvraag binnen België betaalt u €3,75 ex btw ( enkele rit / retour of meer 

bestemmingen)    

Per offerteaanvraag vertrek /aankomst buitenland €8,50 ex btw(optie)* ( enkele rit / retour of meer 

bestemmingen)    

Aansluiting van 9 maanden    

Inclusief eerste 20 offerteaanvragen gratis.    

Pakket D    

Per offerteaanvraag binnen België betaald u €2,75 ex btw ( enkele rit / retour of meer 

bestemmingen)    

Per offerteaanvraag vertrek /aankomst buitenland €7,50 ex btw(optie)* ( enkele rit / retour of meer 

bestemmingen)    

Aansluiting van 12 maanden    

Inclusief eerste 30 offerteaanvragen gratis.    

6.a Na afloop van aansluitingsperiode blijft u het vaste lage bedrag betalen, afhankelijk welk pakket u 

afgenomen hebt bij aansluiting.    

6.b Eventuele tariefverhogingen zullen door ikwileengoedkopebushuren.be minstens drie maanden 

van te voren worden aangekondigd aan verhuurder.    
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6.c  Na afloop van de initiële aansluitingsperiode wordt op elk afgenomen pakket een opzegtermijn 

van 3 maanden gehanteerd, opzegging geschiedt per ingang van de 1e dag van de maand volgend op 

3 gehele maanden na de opzeggingsverklaring.   

6.d Elke aangesloten Verhuurder heeft na afloop van het huidige afgenomen pakket de mogelijk te 

wisselen naar een lager of hoger pakket, inclusief de vermelde gratis offerteaanvragen die vermeld 

staan.    

7. Een offerteaanvraag heeft altijd een begin- of eindbestemming in België.    

8. Wijzigingen in het profiel van de verhuurder met geselecteerde type bussen dienen via de 

optie ‘’wijzigingsformulier bestaande vervoer’’ te worden ingediend. Deze mogelijkheid staat 

vermeld op de vervoerders pagina.   

9. Verhuurder heeft de mogelijkheid om 1 wijziging per maand door te geven. Wijzigingen zijn 

alleen mogelijk indien de verhuurder niet tekortschiet in de nakoming. 

10. Via het contactformulier opgegeven wijzigingen worden niet in behandeling genomen.    

ARTIKEL 3: LOOPTIJD    

1. De duur van de overeenkomst is afhankelijk van de pakketkeuze als bedoeld in artikel 2.5.    

2. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de overeenkomst door de Verhuurder niet 

meer ontbonden, vernietigd, opgezegd of op andere wijze beëindigd worden, behoudens na 

afloop van de initiële aansluitingsperiode als geregeld in artikel 2.6.c.  

3. Bij deze totstandkoming van de overeenkomst behoort ook het inschrijvingformulier op de 

website bij aanmelding als verhuurder.    

4. Een kopie van de inschrijving wordt verzonden naar het door de Verhuurder opgegeven 

emailadres.    

5. Van wijzigingen van het e-mailadres en andere adresgegevens, dan wel andere relevante 

wijzigingen dient Ikwileengoedkopebushuren.be schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. 

Ikwileengoedkopebushuren.be is gerechtigd uit te gaan van de juistheid van de gegevens 

totdat Ikwileengoedkopebushuren.nl van de wijziging op de hoogte is gesteld.   

ARTIKEL 4: VERGOEDING, FACTURATIE EN BETALING    

1. Aan het begin van de maand wordt de verhuurder gefactureerd voor aan hem in de 

voorgaande maand doorgezonden offerteaanvragen.    

2. Ontvangen offerteaanvragen worden doorgestuurd naar verschillende vervoerders, 

afhankelijk van geselecteerde mogelijkheden (type bus, tijd aanvraag/ ophaaltijd, 

provinciekeuze, buitenland bestemmingen (geen verplichting).    

3. De verhuurder dient facturen geheel binnen 10 dagen na de factuurdatum te voldoen.    

4. De verhuurder is bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn voor facturen 

gehouden alle door/namens Ikwileengoedkopebushuren.be gemaakte incassokosten te 

vergoeden.    
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ARTIKEL 5: POSITIE ONDERNEMER    

1. ikwileengoedkopebushuren.be is geen partij bij de huurovereenkomst.    

2. Ikwileengoedkopebushuren.be kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk 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.be.    

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER    

1. De verhuurder dient de huurovereenkomst naar behoren na te komen. Indien 

ikwileengoedkopebushuren.be meerdere klachten van huurders heeft ontvangen over de 

verhuurder, dan heeft ikwileengoedkopebushuren.be 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    

1. ikwileengoedkopebushuren.be kan door de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld 

indien het resultaat voortvloeiende uit de ontvangen offerteaanvragen niet voldoet aan de 

verwachtingen van de verhuurder.    

2. ikwileengoedkopebushuren.be 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.be 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.    
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3. Ikwileengoedkopebushuren.be 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.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het 

handelen of nalaten van het vervoersbedrijf.    

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER   

1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst is 

Nederlands recht van toepassing.   

2. Geschillen tussen Ikwileengoedkopebushuren.be en de verhuurder worden beslecht volgens 

het Arbitragereglement van het het Arbitragegerecht commerciële geschillen te Stockholm 

(www.arbitragegerechtcommercielegeschillen.nl) of door de (internationaal) bevoegde 

rechter. Ikwileengoedkopebushuren.be of haar rechtsopvolgers mogen zich wenden tot de 

rechter in Stockholm, Zweden.  

3. De offerteaanvraagadminstratie van Ikwileengoedkopebushuren.be levert, behoudens 

tegenbewijs, volledig bewijs op.   

ARTIKEL 11: ALGEMENE VOORWAARDEN    

1. Deze algemene voorwaarden worden ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) 

te Nederland.   

2. Op de overeenkomst zijn slechts deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 

van door de verhuurder gehanteerde algemene voorwaarden.   

ARTIKEL 12: WIJZINGSCLAUSULE    

1. Ikwileengoedkopebushuren.be behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden 

eenzijdig en zonder instemming van huurder en verhuurder te wijzigen. Door   

Ikwileengoedkopebushuren.be verworven rechten blijven bij wijziging behouden.   

2. De gewijzigde algemene voorwaarden worden van kracht door publicatie op de website van 

Ikwileengoedkopebushuren.be, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen 

gedurende de looptijd van een aanbod de voor de huurder meest gunstige bepaling zal 

prevaleren.   


