
Algemene voorwaarden huurder Ikwileentrouwautohuren.nl & 

JouwTrouwauto.nl 

Artikel 1 Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijft.  

a. Ikwileentrouwautohuren.nl & JouwTrouwauto.nl: de gebruikers van de algemene 

voorwaarden: Tokmetzis BV. Handelend onder de naam “Ikwileentrouwautohuren.nl” en 

“Jouwtrouwauto.nl”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer 

55712525; 

b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto en de 

verhuurder waarbij het voertuig van de verhuurder op de website te huur wordt 

aangeboden; 

c. Websites: de website www.ikwileentrouwautohuren.nl en www.jouwtrouwauto.nl die door 

Tokmetzis BV wordt beheerd; 

d. Verhuurder: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan 

met Ikwileentrouwautohuren en/of JouwTrouwauto; 

e. Huurder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die via de website een offerte heeft 

aangevraagd bij de verhuurder voor het huren van een voertuig; 

f. Huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder; 

g. Advertentie: de advertentie die door Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto op de 

website is geplaatst waarin het voertuig van de verhuurder te huur wordt aangeboden.  

 

Artikel 2 Positie van Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto 

4.1 Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto is geen partij bij de huurovereenkomst. Derhalve kan 

Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de 

afspraken tussen de verhuurder en de huurder en voor het handelen en/of nalaten van de huurder. 

Indien de huurder zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet nakomt, dan dient de verhuurder de 

huurder daarop aan te spreken en niet Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto. 

 

Artikel 3 Verplichtingen van de verhuurder 

5.1 De verhuurder garandeert bevoegd te zijn het voertuig via de website te huur aan te bieden en 

dat het verhuren van het voertuig niet in strijd is met de wet of met recht van derden.  

5.2 De foto’s en informatie die de verhuurder aan Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto 

versterkt voor het plaatsen in de advertentie dienen overeen te stemmen met de waarheid. De foto’s 

dienen een duidelijk beeld te geven van het voertuig dat de verhuurder te huur aanbiedt. 

http://www.ikwileentrouwautohuren.nl/
http://www.jouwtrouwauto.nl/


5.3 De verhuurder gaat bij deze overeenkomst akkoord met dat Ikwileentrouwautohuren & 

JouwTrouwauto de verstrekte foto’s van de verhuurder zal gebruiken voor het plaatsen in 

bedrijvengidsen, sociale media kanalen en andere informatiebronnen met als doel de auto van de 

verhuurder zoveel mogelijk in de spotlights te zetten. 

5.4 Indien het voertuig van de verhuurder niet meer beschikbaar is voor de verhuur dan dient de 

verhuurder Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te 

stellen en zal Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto de advertentie van de website 

verwijderen. Er vindt geen restitutie plaats van (een deel van) de vergoeding. 

5.5 De verhuurder dient de huurovereenkomst naar behoren na te komen. Indien 

Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto meerdere klachten van huurders heeft ontvangen over 

de verhuurder, dan heeft Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto het recht de advertentie te 

verwijderen zonder dat de verhuurder aanspraak kan maken op de restitutie van (een deel van) de 

vergoedering.  

 

Artikel 3 Gebruik van gegevens van huurders 

6.1 Het is de verhuurder alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen 

(persoons)gegevens met het oog op het sturen van een offerte en het sluiten van een mogelijke 

huurovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:  

a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel 

commerciële aard is;   

b. het verzamelen van e-mailadressen. 

6.2 De verhuurder dient de van de huurder ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in 

overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy. 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

7.1 Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto kan door de verhuurder niet aansprakelijk worden 

gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit het plaatsen van de advertentie niet voldoet aan de 

verwachtingen van de verhuurder. Ikwileentrouwautohuren & JouwTrouwauto garagandeert niet dat 

het plaatsen van één of meerdere advertenties leidt tot offerteaanvragen of tot een of meerder 

huurovereenkomsten.  


