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Een optie op het voertuig is enkel geldig als deze per e-mail bevestigd wordt na ontvangst van de finale offerte.
De reservatie is finaal van zodra het voorschot van 50% op het offertebedrag voldaan is op rekening van VIP Lounge
Het restbedrag volgens offerte wordt 3 weken voor datum gefactureerd.
Indien de reservatie 3 weken voor datum plaatsvindt, wordt het volledige bedrag volgens offerte integraal
gefactureerd.
Bij annulatie van de rit langer dan 30dagen voor aanvang zal VIP-Lounge €250 aanrekenen aan de klant.
Bij annulatie minder dan 30dagen voor aanvang zal het voorschot 100% bijgehouden worden door VIP-Lounge.
Volledige betaling op voorhand is vereist. Indien de betaling niet integraal uitgevoerd is tegen de reservatiedatum,
behoudt VIP Lounge zich het recht de rit te annuleren.
Wijzigingen aan het programma dienen minstens 2 dagen op voorhand aan VIP Lounge te worden doorgegeven. Een
wijziging van deze gegevens kan een vermeerdering van de huurprijs betekenen.
De offerte bedraagt de prijs op basis van de doorgegeven planning. Na de uitstap wordt een slotfactuur opgemaakt
op basis van de reëel gereden uren en kilometers en eventueel bargeld of verbruikte dranken/catering.
De locaties dienen bereik- en berijdbaar te zijn voor het voertuig.
Tevens dient het voertuig correct te kunnen parkeren. Indien dit niet het geval is, neemt de chauffeur de
verantwoordelijkheid op de dichtstbijzijnde, reglementaire locatie af te spreken.
De contractant verklaart het voertuig als een goede huisvader te behandelen.
Het is enkel toegestaan een medewerker van VIP Lounge het voertuig te laten besturen, niemand anders.
Het is niet toegestaan met meer dan het voorgeschreven aantal personen plaats te nemen in het voertuig (chauffeur
niet inbegrepen).
Iedereen blijft te allen tijde zitten, wanneer dit niet respecteert wordt zal VIP Lounge het voertuig tot stilstand
brengen.
Het is niet toegestaan belettering aan te brengen op het voertuig.
In het voertuig telt een volledig rookverbod.
Eigen drank (frisdranken en bieren) is niet toegestaan in het voertuig, uitgezonderd schuimwijn, mits afkoop van de
bar (€150 bus/€75 limo)
Ongepast & obsceen gedrag is niet toegelaten in het voertuig.
Aan boord van de bus bevindt zich een camera, de contractant is verantwoordelijk om dit te melden aan de
passagiers.
Schoonmaakkosten van het voertuig veroorzaakt door etensresten, morsen van drank of andere vloeistoffen, voeten
op de zetels en tegen de wand, … worden doorgerekend aan de contractant, net als eventuele herstellingskosten.
Vaste kost van € 250.
VIP Lounge is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij het ontvangen van de gegevens.
VIP Lounge behoudt zich het recht om in geval van heirkracht om welke reden dan ook een andere wagen ter
beschikking te stellen. Hierbij wordt de totaalprijs niet verminderd.
VIP Lounge is niet verantwoordelijk voor de eventuele fouten van zijn onderaannemers.
De contractant is verantwoordelijk voor bewaking van het voertuig.
De contractant dient zorg te dragen voor een parkeerplaats in de buurt van de locatie in het geval van wachttijden.
Kosten hiervoor zijn op locatie te voldoen door de contractant. Bij het niet aanwezig zijn van een degelijke
parkeerplaats, zijn eventuele boetes te voldoen door de contractant.
Dansen of rechtstaan is verboden op de bus
Het is verboden door de dakluiken te hangen
Planningen moeten opgevolgd worden zoals doorgegeven
VIP Lounge heeft het recht deze planningen te wijzigingen om steeds wettelijk in orde te zijn met de rust en rijtijden
van onze chauffeurs
Host en chauffeur hebben het recht mensen te weigeren wanneer deze te veel hebben gedronken, agressief of
onder invloed zijn.
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