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Artikel 1. 
- De bestuurder moet in het bezit zijn van een gel-
dig Europees B-rijbewijs en minimaal 24 jaar zijn. 
Artikel 2. 
- Voor vertrek dienen de bestuurders van de auto’s 
een kopie van hun eigen rijbewijs af te geven aan 
Nostalgisch Rijden.NL. 
Artikel 3. 
- Bij rijontzegging van de rechter geen deelname 
achter het stuur. 
Artikel 4. 
- Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. 
Nostalgisch Rijden .NL behoudt zich het recht voor 
om aanvragen zonder opgaaf van redenen te wei-
geren. 
Artikel 5. 
- Geen alcohol of enig ander bedwelmende stof of 
stimulerende stof van de bestuurders tijdens 
de verhuur. Schade ontstaan terwijl de bestuurder 
verkeerd onder bovengenoemde stoffen is 
van de verzekering uitgesloten en derhalve voor 
de rekening van de bestuurder. 
Artikel 6. 
- Verkeersovertredingen tijdens de verhuur moeten 
door de huurder/bestuurder zelf worden betaald. 
Artikel 7. 
- Schade of pech onderweg altijd melden aan de 
Wegenwacht en Nostalgisch Rijden.NL. 
Aan de rit vooraf en achteraf wordt de auto rondom 
gecontroleerd op beschadigingen en 
defecten. 
Artikel 8. 
- Diefstal en/of beschadigingen eigendom huurder/
inzittenden in de betreffende auto zijn voor Reke-
ning. 
Artikel 9. 
- Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde 
auto aan derden in onderhuur of gebruik af te 
staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk 
aan derden over te dragen. Tenzij dit schriftelijk is 
overeengekomen. 
Artikel 10. 
- Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle 
huur gelden. En geld geen restitutie regeling. 
Artikel 11. 
- Geen roekeloos rijgedrag! Van de huurder wordt 
verwacht dat hij/zij zich tijdens de rit aan de 
verkeersregels houdt en alle gedragsregels in acht 
neemt. Bij wangedrag wordt de overeenkomt ver-
broken. De huurder/bestuurder verklaart geen ral-
rally’s te rijden met de auto’s van Nostalgisch Rij-
den.NL. De huurder/bestuurder verklaart de auto 
te gebruiken voor het normale wegverkeer. 
Artikel 12. 
- Indien u tijdens de rit de auto verlaat dient u de 
auto rondom deugdelijk af te sluiten. Geen waar-
devolle spullen in de auto achterlaten. 
Artikel 13. 
- Nostalgisch Rijden.NL is niet aansprakelijk voor 
schade van welke aard ook die door onze verzeke-
ring niet gedekt is. Polisvoorwaarden zijn opvraag-
baar. 
Artikel 14. 
- Betreffende auto wordt afgeleverd met een volle 
brandstoftank. Voor inleveren van de auto zelf 
weer aftanken. Uitsluitend Euroloodvrij tanken. Bij 
het niet af tanken en bij tanken van de verkeerde 
brandstof zijn de kosten ten gevolge hiervan voor 
de huurder. 

Huurder levert de auto netjes en schoon in bij Nostal-
gisch Rijden.NL. Indien dit niet het geval is brengt 
Nostalgisch Rijden.NL hiervoor € 25,- per auto in reke-
ning bij de huurder. 
Artikel 15. 
- De auto op de afgesproken tijd weer inleveren. Bij 
ieder extra uur wordt € 25,- in rekening gebracht. 
Artikel 16. 
- Per dag maximaal 250 kilometer tenzij anders afge-
sproken.  
Artikel 17. 
- Picknickmand met bestek servies, routeboek en overi-
ge eigendommen van Nostalgisch Rijden.NL welke in 
de auto liggen na de rit weer inleveren. 
Artikel 18. 
- Bij diefstal eigendom van Nostalgisch Rijden.NL wordt 
altijd aangifte gedaan bij de politie. 
Artikel 19. 
-Verzekering & Eigen Risico: De auto’s van Nostalgisch 
Rijden.NL zijn all risk verzekerd.  
-Bij schade: Het eigen risico voor de auto’s van Nostal-
gisch Rijden.NL bedraagt € 1.000,-. Dit kunt u voor € 
22,50 per verhuur periode verlagen naar € 500,-. Bedrij-
ven en groepsreserveringen kunnen niet van deze rege-
ling gebruik maken. 
Artikel 20. 
- Eventuele openstaande rekeningen en vorderingen 
van klanten worden uit handen gegeven aan een deur-
waarderskantoor. De kosten welke hier uit voort vloeien 
worden verhaald op de klant. 
Artikel 21. 
- Annuleringen alleen per aangetekend schrijven waar-
bij de ontvangstdatum als 
annuleringsdatum geldt. Bij annulering is de huurder 
verschuldigd: 
A: Tot 30 dagen voor aanvang 25% van het totaalbe-
drag 
B: 21 dagen voor aanvang 50% van het totaalbedrag 
C: Tot 14 dagen voor aanvang 75% van het totaalbe-
drag 
D: Binnen 7 dagen voor aanvang 100% van het totaal-
bedrag 
Artikel 22. 
- In de auto’s van Nostalgisch Rijden.NL is het verbo-
den om in te roken. 
Artikel 23. 
- Het kan voorkomen dat een auto van Nostalgisch Rij-
den.NL vanwege het bouwjaar geen gordels heeft. U 
hebt dan als huurder geen draagplicht van gordels. Het 
kan zijn dat een auto van Nostalgisch Rijden.NL vanwe-
ge het bouwjaar een heupgordel heeft in plaats van een 
driepuntsgordel. Nostalgisch Rijden.NL is niet verant-
woordelijk voor eventuele gevolgen hieromtrent. 
Artikel 24. 
- Nostalgisch Rijden.NL is nooit en te nimmer aanspra-
kelijk voor persoonlijke ongevallen en verlies van eigen-
dom. 
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