General rental conditions: Intercidades
This document contains all terms of the rental agreement between INTERCIDADES, LDA and the
lessee, that should read it carefully. If the renter does not understand any of the terms contained in
this document, he / she should request the respective clarifications from INTERCIDADES, LDA
assistant.
(Dutch below)

1. Car usage
The lessee undertakes not to allow the vehicle to be driven by anyone else except by himself.
It´s forbidden to:
Participate in sporting competitions; Use the vehicle for unlawful purposes; Transport goods; To
exceed the capacity of the vehicle.

2. Car condition
The car is delivered to the lessee in clean and perfect conditions. The return should be made under
the same circumstances. Any deterioration resulting from abnormal use, acts of vandalism and
others are the sole responsibility of the lessee who shall promptly settle the costs of the damage.

3. Fuel and oils
The fuel is the lessee´s responsibility.
The lessee undertakes to be aware of internal oil and water indicators and to check their levels if
necessary. Damage resulting from failure to comply with this standard is also the responsibility of
the lessee.

4. Maintenance and repair
The lessee undertakes to ensure the proper conservation of the vehicle.
It is the responsibility of INTERCIDADES to repair any damage resulting from normal mechanical
wear of the vehicle.
The repair of damage caused by abnormal use of the vehicle, renters’ negligence or other
accidental causes is the responsibility of the user.
The lessee is also responsible for tire damage that is not merely due to normal wear and tear or
repairable accidental punctures.
Any repairs to be made to our vehicles motivated by any damage or accident can only be ordered
and made by our services. If the renter pretends to assume any of the reparations above, he/she
will be penalized as well.

5. Insurance and accidents
In the event of accidents caused by the lessee, the amount of the deductible is collected up to a
limit of 920 euros and towing the damaged vehicle, if necessary, to transport the vehicle.

6. Rental, deposit and extension
Rental prices and security deposit must be paid in advance. If the renter intends to extend the
rental must with the agreement of INTERCIDADES pay the amount of supplementary rental 48
hours before the time of the first rental expires.
The rental is counted from the time of delivery for a period of 24 hours, and any excess of time is
paid by prior agreement between the parties, except if it exceeds 6 hours, it counts as full day
rental (24 hours).
In the event of an accident or damage of the vehicle, the deposit will only be returned to the
lessee, after verification of the situation and the determination of responsibilities with the
Authorities and Insurers.

7. Car return
The lessee undertakes to deliver the car to the rental place and during normal working hours,
unless otherwise agreed with the INTERCIDADES assistant.
The lessee may not leave the vehicle under penalty of liability for any damage or expenses incurred
because of this act.

8. Responsibilities
A lessee who comes to INTERCIDADES to hire the car is not allowed to deliver the car to a third
party, otherwise he/she will be responsible for damages that may occur in the car due to the third
party's fault.
The lessee is responsible for fines and misdemeanors raised against him.
INTERCIDADES prohibits renting to persons under 25 years of age, to individuals who have obtained
a driving license for less than 2 years or to a person whose driving experience is doubtful.
As well, all fines for the violation of the highway code, use of the cell phone while driving and not
using the seat belt are also the responsibility of the lessee, who must promptly assume it when
returning the vehicle or presenting proof of regularization.
8.1. The lessee, whether an individual or a legal person, undertakes especially that the rented
vehicle is driven only by the duly authorized driver(s), specified in the lease agreement, under
penalty of being liable for loss or damage, in the event of an accident, before the rental company
or injured third parties, regardless of the person driving the car, outside the conditions of the rental
agreement, at the time of the accident, whether or not to have a driving license.
8.2. The lessee undertakes, under penalty of being liable for losses and damages to the lessor or
injured third parties, to take all measures within his power so that the driver duly authorized to
drive the vehicle, under this lease agreement, does not violates or grossly disregards the rules of
the Highway Code, namely, in manifest speeding or under the influence of alcohol or other toxic
products.
8.3. It is agreed between the parties involved in this contract that the competent court for the
actions arising out of it, is the common court the place of signature, with express waiver of any
other.

Algemene huurvoorwaarden: Intercidades
Dit document bevat alle voorwaarden van de huurovereenkomst tussen Intercidades, LDA em de
huurder. Het is belangrijk dit document zorgvuldig door te lezen.

1. Gebruik van de auto
De huurder verbindt zich ertoe het voertuig enkel en alleen te gebruiken voor zichzelf en het
voertuig niet door derden te laten besturen. Het is verboden deel te nemen aan sportwedstrijden;

het voertuig voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken of goederen te vervoeren die de
laadlimiet van het voertuig overschrijden.

2. Staat van de auto
Het voertuig wordt in perfecte staat van netheid en werking geleverd aan de huurder. Bij het
inleveren van de auto moet deze in dezelfde staat worden aangeleverd. Elke vorm van schade als
gevolg van abnormaal gebruik, vandalisme of andere schade zijn de verantwoordelijkheid van de
huurder en hier zullen kosten aan verbonden zijn.

3. Brandstof & oliën
Het voertuig wordt met een volle tank geleverd aan de huurder. Bij teruggave van het voertuig
dient de tank ook weer vol te worden opgeleverd. De brandstof is op rekening van de huurder. De
huurder zegt toe om te allen tijde op de hoogte te zijn van de interne olie- en waterindicatoren en
om, indien nodig, het niveau hiervan te controleren. Schade als gevolg van niet-naleving van deze
norm is ook de verantwoordelijkheid van de huurder.

4. Onderhoud & reparaties
De huurder zegt toe het goede behoud van het voertuig te allen tijde te verzekeren. Intercidades is
verantwoordelijk om alle schade, door normale mechanische slijtage aan het voertuig te herstellen.
De reparaties van schade veroorzaakt door abnormaal gebruik van het voertuig, nalatigheid van de
huurder en/of andere onbedoelde oorzaken terwijl het voertuig in handen is van de huurder zijn de
volledige verantwoordelijkheid van de huurder.
Schade aan de banden die niet te wijten is aan normale slijtage valt onder verantwoordelijkheid
van de huurder.
Reparaties aan het voertuig dienen alleen te worden uitgevoerd bij een aannemer die is aangesteld
door Intercidades. In het geval dat de huurder deze reparaties zelf laat uitvoeren zijn deze op
kosten van de huurder.

5. Verzekering & ongevallen
De huurprijs van het voertuig is inclusief de verplichte autoverzekering. Schade waarvan de waarde
lager is dan het bedrag van de garantie (90.000 CVE), is voor de verantwoordelijkheid van de
huurder, ongeacht de aard van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.
Bij een claim waarvan de waarde van de reparatie of het vervangen van onderdelen en arbeid
groter is dan het bedrag van de garantie (90.000 CVE), in geval van schuld bij het ongeval, verliest
de huurder automatisch de garantie en betaalt de huurder de waarde die overeenkomt met de
kosten van de reparatie.
Bij ongevallen waardoor het voertuig niet langer in gebruik kan worden genomen, is de huurder
verplicht om een dagelijkse vergoeding van 90% van de huurprijs te betalen aan Intercidades voor
immobilisatie van het voertuig. Dit moet worden betaald tot de volledige reparatie is uitgevoerd of
het betreffende voertuig is vervangen; ongeacht de waarde van het onderpand.
De verantwoordelijkheid van Intercidades kan nooit worden ingeroepen in het geval van
ongevallen als gevolg van constructiefouten of wegwerkzaamheden.
De kosten van het slepen en bewaken van het beschadigde voertuig zijn, wanneer de huurder
verantwoordelijk is voor het ongeval, voor de huurder.

6. Huur, borg en vertrapping
Huurprijzen en borg moeten van tevoren worden betaald. Als de huurder van plan is om de
huurperiode te verlengen, moet hij akkoord gaan met Intercidades om de waarde van de
aanvullende huur 48 uur vóór het verstrijken van de eerste huurperiode te betalen.
Het huren van het voertuig gaat in zodra deze is geleverd en geld voor periodes van 24 uur.
Eventuele overuren worden betaald middels een voorafgaande overeenstemming tussen de

partijen, tenzij de overuren meer dan 6 uur bedragen. Dan telt deze periode als een volledige dag
huur.
Bij een ongeval of schade aan het voertuig, zal de borg alleen worden terugbetaald wanneer de
situatie is geverifieerd en er ontslag van verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden bij de
autoriteiten en de verzekeraars.

7. Afleveren van het voertuig
Het voertuig moet worden afgeleverd op hetzelfde punt waar het voertuig in ontvangst is
genomen. Het afleveren van een voertuig kan worden gedaan tijdens kantooruren aan een
Intercidades medewerker, tenzij andere uren met een medewerker zijn besproken.

8. Verantwoordelijkheden
Huurders mogen de voertuigen van Intercidades niet aan derde leveren. Bij overtreding wordt de
huurder aansprakelijk gesteld voor eventuele schade die derde partijen aan het voertuig
aanrichten. De huurde is te allen tijde verantwoordelijk voor de boetes en overtredingen die tegen
hem worden ingesteld.
Intercedades verbiedt het huren aan personen jonger dan 25 jaar, personen die minder dan 2 jaar
in het bezit zijn van een rijbewijs en personen wiens rijervaring twijfelachtig is.
Boetes die voortvloeien uit het overtreden van de verkeerscodes, het gebruik van mobiele
telefoons tijdens het rijden en het niet gebruiken van de veiligheidsgordel vallen ook onder de
verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder dient hiervoor bewijs van regularisatie te
overleggen of deze meteen bij het inleveren van het voertuig te betalen.
8.1 De huurder of huurders zijn expliciet verplicht om ervoor te zorgen dat het gehuurde voertuig
alleen wordt gebruikt door de gemachtigde bestuurders die zijn vermeld in de huurovereenkomst.
Daarnaast zijn de bestuurders van het voertuig verplicht in het bezit te zijn over een geldig rijbewijs
en dat zij volledige medewerking verlenen aan alle betrokken instanties bij ongevallen.
8.2 De huurder verbindt zich ertoe, op straffe van aansprakelijkheid voor schade en verliezen aan
de verhuurder of benadeelde derden, alle redelijke en billijke maatregelen te nemen, zodat de
bestuurder ten tijde van de huurovereenkomst geen verkeersregels schendt. Daarnaast behoort de
bestuurder zich te allen tijde aan de geldende snelheidsnormen te houden en zich te weerhouden
van rijden onder invloed van alcohol of giftige stoffen.
8.3 Tussen de partijen bij dit contract is overeengekomen dat het gerechtelijk forum dat bevoegd is
voor de daaruit voortvloeiende rechtsvorderingen, het Gemeenschappelijk Hof van de plaats van
ondertekening daarvan is, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van een ander forum.

