Algemene Voorwaarden PassionWithoutLimits
Aston Martin Vanquish
Aston Martin DBS
Ferrari 458 Italia
Maserati GranTurismo MC Stradale
Bentley Continental GTC
Audi R8 V10 Spyder
Audi RS5
Jaguar F-Type

6.0
6.0
4.5
4.7
6.0
5.2
4.2
3.0

V12 - 573 PK - 620 Nm
V12 - 517 PK - 570 Nm
V8 - 570 PK - 540 Nm
V8 - 450 PK - 510 Nm
W12 - 560 PK - 650 Nm
V10 - 525 PK - 530 Nm
V8 - 450 PK - 430 Nm
V6 - 340 PK - 450 Nm

HUURPRIJZEN:
➢ Wij hanteren geen uurtarief; de huurprijs wordt bepaald door de locatie en het
aantal kilometers dat er op de huwelijksdag gereden gaat worden, van aflevertot feest/ophaallocatie;
➢ De basisprijzen zijn €1.099 voor de Aston Martin Vanquish, €999 voor de Aston
Martin DBS en Ferrari 458, €899 voor de Audi R8, €799 voor de Maserati
GranTurismo, €699 voor de Bentley Continental, €599 voor de Jaguar F-Type en
€499 voor de Audi RS5, plus €2,50 per km. De uiteindelijke huurprijs kan lager
of hoger uitvallen afhankelijk van de locatie;
➢ De huurprijs is inclusief btw, brandstof, verzekering en breng- en haalservice.
BORG & EIGEN RISICO:
➢ Het eigen risico bedraagt €5.000 voor de Aston Martin Vanquish, DBS en Ferrari
458, €3.500 voor de Maserati GranTurismo, Bentley Continental en Audi R8 en
€2.500 voor de Jaguar F-Type en Audi RS5;
➢ Een deel van het eigen risico dient als borg te worden voldaan, te weten €1.000
voor de Aston Martin Vanquish, DBS en Ferrari 458, €750 voor de Maserati
GranTurismo, Bentley Continental en Audi R8 en €500 voor de Jaguar F-Type en
Audi RS5;
➢ De borg is tevens de reserveringspremie; zodra de borg is voldaan, wordt de
auto gereserveerd. Bij annulering wordt 50% van de borg geretourneerd;
➢ De borg / reserveringspremie staat los van de huurprijs en is dus geen
aanbetaling. De huurprijs dient uiterlijk 1 week voor de bruiloft te zijn voldaan.
VERDERE CONDITIES:
➢ Het voertuig mag uitsluitend door de door verzekeringsmaatschappij
goedgekeurde persoon worden bestuurd;
➢ Het voertuig mag alleen voor huwelijksgerelateerde ritten worden ingezet;
➢ Het voertuig wordt altijd gebracht en weer opgehaald;

➢ Het voertuig mag onder geen enkele voorwaarde in een openbare parkeergarage
worden gereden of op een afgelegen locatie voor een langere periode onbeheerd
worden achtergelaten.

