Algemene Voorwaarden Reclame-Rijders
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de particulier, hierna te noemen
‘Reclame-Rijder’, die advertentieruimte op zijn auto beschikbaar wil stellen voor invulling
door Reclame-Rijden.
1. Tijdens de looptijd van de advertentieperiode zal de Reclame-Rijder reclame voeren op
zijn auto, volgens de instructies van Reclame-Rijden. Dit zoals de Reclame-Rijder heeft
ingevuld op zijn aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier behelst de basis van de afspraken
tussen Reclame-Rijden en de Reclame-Rijder en deze ingevulde gegevens zijn bindend;
2. De Reclame-Rijder wordt opgeroepen door Reclame-Rijden en de Reclame-Rijder
verplicht zich gedurende de in de oproep genoemde termijn zijn dienst te verlenen gelijk
als de Reclame-Rijder heeft vermeldt op zijn aanmeldformulier;
3. De hoogte van de vergoeding die aan de Reclame-Rijder worden betaald zijn genoemd
op de website en is inclusief BTW. Voorwaarde is dat door de Reclame-Rijder gedurende
de advertentieperiode het gemiddeld aantal kilometers is gereden gelijk of meer aan het in
het aanmeldformulier opgegeven gemiddelde;
4. De controle vindt plaats door opname van de kilometerstand van de auto van de
Reclame-Rijder bij de aanvang van de advertentieperiode. Na het beëindigen van de
advertentieperiode zal wederom de kilometerstand worden opgenomen door ReclameRijden of door een door haar bepaalde derde;
5. Wanneer bij eindcontrole blijkt dat het aantal gereden kilometers gedurende de
advertentieperiode lager is dan het gemiddeld aantal kilometers per maand zoals de
Reclame-Rijder heeft opgegeven op zijn aanmeldformulier, dan zal de vergoeding worden
aangepast. Deze aanpassing houdt een verrekening van de maandelijkse vergoeding in
gelijke verhouding met het gemiddeld minder aantal gereden kilometers;
6. De eindcontrole van onder andere de kilometerstand door Reclame-Rijden of een door
haar bepaalde derde vindt binnen 14 dagen na afloop van de advertentieperiode plaats.
Hier direct op volgend zal de betaling van de vergoeding naar de Reclame-Rijder
geschieden. De betaling wordt per overschrijving gedaan op het door de Reclame-Rijder
opgegeven bankrekeningnummer of door overhandiging van een Bpaid Gift Card;
7. Indien de Reclame-Rijder niet aanwezig is wanneer de eindcontrole plaatsvindt, dan zal
een korting per gereden maand gehanteerd worden van minimaal 20% op de totale
vergoeding voor de Reclame-Rijder van de advertentieperiode;
8. De Reclame-Rijder is gehouden om zorg te dragen dat de belettering/advertentie op de
auto ten alle tijde goed zichtbaar is en dat deze belettering/advertentie goed wordt
onderhouden. Bij beschadiging van de belettering/advertentie, dient de Reclame-Rijder dit
direct aan Reclame-Rijden te melden. Reclame-Rijden zal vervolgens zorg dragen dat de
belettering/advertentie
direct
wordt
vervangen.
Bij
beschadiging
van
de
belettering/advertentie door bewuste opzet of roekeloosheid, komen de kosten van
vervanging voor rekening van de Reclame-Rijder;
9. Bij langdurige uitschakeling of bij verwachte langdurige uitschakeling, van de auto of de
Reclame-Rijder zelf, dan dient dit direct gemeld te worden bij Reclame-Rijden. Mocht de
duur van de hiervoor genoemde uitschakeling langer dan de helft van de looptijd van de
advertentieperiode zijn, dan is de Reclame-Rijder gehouden de belettering/advertentie in
te leveren bij Reclame-Rijden althans deze te laten verwijderen door een door ReclameRijden aan te wijzen derde. Bij een uitschakeling van kortere duur zal het contract zijn
gelding behouden, met dien verstande dat de vergoeding voor de Reclame-Rijder wordt

aangepast gelijk als in Algemene voorwaarden Reclame-Rijden punt 5 of de
advertentieperiode wordt verlengt met eenzelfde periode als de uitschakeling en dit zonder
bijkomstige vergoedingen;
10. Bij vroegtijdige beëindiging van het contract , is Reclame-Rijden genoodzaakt om alle
resterende vergoedingen onmiddelijk te staken en een forfaitaire schadevergoeding van
75,-euro (excl.BTW) aan te rekenen voor het aanmaken van een nieuwe reclame sticker.
Tevens wordt er een bedrag van 10,-euro administratieve kosten doorgerekend voor het
aanleveren van een nieuwe Reclame-Rijder die de campagne verderzet;
11. De Reclame-Rijder verbindt zich ertoe om de wegcode te respecteren. Indien er
klachten, over het gedrag, van de Reclame-Rijder, op de openbare weg of het niet naleven
van deze wegcode , binnenkomen, dan is Reclame-Rijden gerechtigd de onderhavige
overeenkomst direct op te zeggen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige
vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Reclame-Rijder;
12. Reclame-Rijden sluit elke aansprakelijkheid uit ten gevolge van deze overeenkomst.
Enige beschadiging aan de auto of anderszins of boetes en overtredingen, zelfs ten
gevolge van beperkte zichtbaarheid door de belettering/advertentie, komen geheel voor
rekening van de Reclame-Rijder. De Reclame-Rijder vrijwaart Reclame-Rijden ten deze
volledig;
13. De belettering/advertentie blijft eigendom van Reclame-Rijden. Indien de ReclameRijder de belettering/advertentie gedurende de looptijd van de advertentieperiode
verwijdert of na de advertentieperiode niet inlevert, dan is Reclame-Rijden gerechtigd alle
betreffende schade op de Reclame-Rijder te verhalen;
14. Indien blijkt dat de Reclame-Rijder handelt in strijd met de bepalingen van deze
voorwaarden of met de bedoeling van partijen, dan is Reclame-Rijden gerechtigd de
onderhavige overeenkomst direct op te zeggen zonder voorafgaande ingebrekestelling en
zonder enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Reclame-Rijder;
15. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat eventuele geschillen voortvloeiende uit deze
overeenkomst exclusief zullen worden behandeld door de Kantonrechter of
Arrondissementsrechtbank te Antwerpen.

