Wrench Kings Custom Royal Enfield Actievoorwaarden
De Actievoorwaarden hebben betrekking op en gelden voor alle deelnemers van de Wrench Kings Actie met Royal Enfield (Motomondo).
Het Ticket
• Met het Ticket heb je vooruitbetaald om één dag tussen 1 May 2018 en 1 December 2019
		 de custom Royal Enfield Himalayan motor te kunnen huren van Wrench Kings.
• Tijdens het aanschaffen van de ticket, krijg je direct de mogelijkheid om met Wrench Kings een Huurovereenkomst te sluiten
		 op nog beschikbare dagen.
• Op de Huurovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Wrench Kings van toepassing.
• Blijkt na aanschaf van een Ticket dat je niet voldoet aan de Vereisten voor de Huurder als hier onder omschreven,
		 dan kan je de motor niet huren. Je kunt dan wel blijven deelnemen aan de verloting actie.
Deze Actievoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Wrench Kings
zie (https://Wrenchkings.nl/pdf/Algemene-Voorwaarden-Wrenchkings.pdf).
Vereisten voor de Huurder
Gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database
en verwerkt in overeenstemming met het Privacy beleid van Wrench Kings.
Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:
• Je bent minimaal 21 jaar oud;
• Je bent in het bezit van een geldig Nederlands of Belgisch motorrijbewijs met de categorie A1, A2 of A;
• Je bent woonachtig in Nederland of België.
• Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt;
Huur dag:
Voor deze motor zijn vaste ophaal- en aflever tijden van toepassing. Je kunt de motor iedere dag vanaf 9:30 ophalen en kunt deze dezelfde
dag tot 18:00 terugbrengen of uiterlijk de volgende dag tussen 9:00 - 9:30. Wanneer je de Huurovereenkomst annuleert, dan kun je met het
Ticket een nieuwe huurovereenkomst sluiten op nog schikbare dagen, iets Wrench Kings hier mee akkoord gaat. Annuleer je minder dan
48 uur voor aanvang van de Huurperiode, dan kun je geen nieuwe Huurovereenkomst sluiten en zal er geen restitutie van het Ticket
plaatsvinden (ook niet in de vorm van een waardebon).
Meteen bij het kopen van het ticket kies je de dagen en tijden waarop jij de motor wilt huren tussen 1 mei 2019 en 1 december 2019. Als Wrench
Kings de Huurovereenkomst annuleert, bijvoorbeeld voor een tussentijdse reparatie of onderhoud, dan kun je met het ticket een nieuwe
Huurovereenkomst met sluiten op nog beschikbare dagen.
Wanneer je geen Huurovereenkomst sluit met Wrench Kings vind er geen restitutie van de het Ticket plaats;
(ook niet in de vorm van een waardebon).
Er zijn bij eerste uitgifte 200 tickets te koop.
Wrench Kings is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren.
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Verloting van de Wrench Kings custom Royal Enfield.
Als de motor 200 dagen is verhuurd, dan verloot Wrench Kings de custom motor onder alle deelnemers die een ticket hebben aangeschaft.
Bij aanschaf van een ticket, doe je mee aan de loting. Heb je dus meerdere Tickets en meerdere dagen gehuurd, dan heb je een evenredig
aantal loten bij de verloting. De trekking zal ten overstaan van een Nederlandse notaris op plaatsvinden. Er is 1 winnaar bij de trekking.
De motor wordt tijdens de actie goed onderhouden en schade wordt indien nodig gerepareerd.
De winnaar wint de motor in de dan geldende staat.
Wrench Kings behoud zich het recht voor om de winnaar te kiezen uit de aanwezigen tijdens het weg geef event, mocht er een winnaar
gekozen worden die niet aanwezig is op het event mag Wrench Kings d.m.v notaris beslissen een nieuwe winnaar te kiezen,
welke wel aanwezig is.
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De winnaar wordt eind 2019 bekend gemaakt tijdens het winevent en per mail aan alle deelnemers gecommuniceerd.
De winnaar zal zich binnen 1 maand bij Wrench Kings moeten melden en de motor ophalen, anders wordt er een andere
winnaar gekozen.
Er zijn voor de deelnemers geen extra kosten verbonden aan de verloting van de motor.
De winnaar dient de motor op te halen bij Wrench Kings te Bilthoven. Kan je de motor niet ophalen en dient deze te worden verstuurd,
dan betaalt de winnaar de verzendkosten.
Kansspelbelasting zal worden afgedragen door Wrench Kings. Als er nog belasting moet worden afgedragen in het buitenland, dan 		
dient dit te worden betaald door de winnaar.
Wordt de motor niet 200 dagen verhuurd, bijvoorbeeld door vroegtijdige beëindiging van de actie, dan zal er geen verloting
plaatsvinden en er is geen restitutie van de ticket indien de verloting niet plaatsvind.
Wijzigen van de actievoorwaarden of beëindigen van actie Wrench Kings behoud zich het recht ten allen tijden de Actievoorwaarden
te wijzigen en/of de actie te beëindigen.
Mocht de motor door significante schade niet meer geschikt zijn om op te rijden, bijvoorbeeld bij total loss, of om een andere reden
niet meer in het bezit zijn van Wrench Kings, bijvoorbeeld bij diefstal, dan kan de actie vroegtijdig worden beëindigd.
Bij vroeg tijdige beëindiging van de actie zal geen restitutie plaats vinden van de gekochte tickets.

Artikel 3 Wijzigen van de actievoorwaarden of beëindigen van actie
Wrench Kings behoud zich het recht ten allen tijden de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie te beëindigen.
Mocht de motor door significante schade niet meer geschikt zijn om op te rijden, bijvoorbeeld bij total loss, of om een andere reden niet meer
in het bezit zijn van Wrench Kings, bijvoorbeeld bij diefstal, dan kan de actie vroegtijdig worden beëindigd.
Bij vroeg tijdige beëindiging van de actie zal geen restitutie plaats vinden van de gekochte tickets
Huur dag:
Huurder en Verhuurder zullen voorafgaand aan de Huurperiode de overdracht doen.
De Huurder en Verhuurder verklaren in gezamenlijk het volgende:
• De Motor zonder schade of bekende gebreken in gebruik is genomen of gezamenlijk verklaren dat er al schade of mankementen 		
		 aanwezig waren. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg tussen Huurder en Verhuurder aangegeven en vast gelegd op foto’s.
• De exacte ophaal- en afleverdatum en tijd.
• De kilometerstand bij het ophalen en afleveren van de Motor.
• Het brandstofpijl zowel bij ophalen en afleveren vol is.
• De staat van de motor te hebben gecontroleerd en schade te hebben aangegeven.
• Dat motor specifieke bijzonderheden omtrent veiligheid of rijeigenschappen door de Verhuurder bij aanvang zijn gemeld			
		 aan de Huurder.
• Een veiligheidscontrole is uitgevoerd en de Motor veilig is bevonden door ten minste de BRAVOK motor- controle punten te doorlopen.
• Motorrijbewijs en identiteitspapier van Huurder zijn ingezien en overeenkomen met het rijbewijsnummer en voor en achternaam voor
		 ingevuld op de Huurovereenkomst.
• De motorpapieren en motorsleutel zijn overdragen aan Huurder bij start van de Huurperiode en de Huurder een kopie motorpapieren
		 en motorsleutel heeft overdragen aan de Verhuurder bij het einde van de Huurperiode.
• De beveiligingsmiddelen aan de Huurder zijn verstrekt die verplicht zijn volgens de beveiligingseisen van de Verzekeraar.
		 Ten alle tijden dat wordt ge-parkeerd moet de motor op slot worden gezet met een slot van minimaal ART4 certificering.
• Huurder en Verhuurder de Algemene Voorwaarden Wrench Kings en Verzekeringsvoorwaarden van de Verzekeraar hebben
		 begrepen en accepteren.
• De veiligheid van de Motor is gecontroleerd en door Huurder en Verhuurder veilig is bevonden. De Verhuurder verklaart niet op de 		
		 hoogte te zijn van gebreken aan de motor. De Huurder verklaart de motor geheel op eigen risico te huren en besturen.
		 De Wrench Kings is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal, enige lichamelijk letsel of gevolgschade van de Huurder door het
		 huren van de motor.

De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de Motor:
• Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;
• Zonder dat daarmee verkeers- of parkeerovertredingen of andere verkeersmisdrijven zijn begaan;
• Inclusief sleutels en papieren;
• Met een volle brandstoftank bij het ondertekenen van het Overdrachtsformulier;
• In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het (eerste) ondertekenen van het Overdrachtsformulier;
• Indien de Huurder de Motor niet terugbrengt conform het bovenstaande, dan is de Huurder verantwoordelijk voor daaruit
		 voortvloeiende kosten.
Verzekering:
Gelijk met het sluiten van de Huurovereenkomst wordt ook de Verzekeringsovereenkomst gesloten. De Verzekeringsovereenkomst is
afhankelijk van de Huurovereenkomst. De dekking van de Verzekeringsovereenkomst:
• De Huurovereenkomst en Verzekering komen tot stand onder de opschortende voorwaarde dat indien voor het sluiten van de 		
		 Huurovereenkomst of een verlenging ervan niet de voorgeschreven procedure wordt gevolgd, is de Motor niet verzekerd.
• Op de Verzekeringsovereenkomst zijn de verzekeringsvoorwaarden van Verzekeraar van toepassing.
• Indien zich schade aan de Motor voordoet tijdens de Huurperiode, dan is de Huurder daarvoor volledig aansprakelijk.
• Indien de schade gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, dan is de Huurder slechts gehouden het eigen risico te betalen,
		 het eigen risico bedraagt 750 euro per schade geval.
• Indien de schade niet gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld (maar niet beperkt) tot schades die buiten de
		 Huurperiode zijn veroorzaakt of schades die niet gedekt worden, dan geldt dat de Huurder verantwoordelijk is voor de bewuste schade.
• Schade dient onmiddellijk na het intreden dan wel ontdekking daarvan gemeld te worden door de Huurder richting Wrench Kings of
		 aan de Verzekeraar te worden gemeld of er schade is.
• Alle mogelijke schaden en kosten die voortkomen uit een poging reeds aanwezige schade aan een Motor af te wentelen op een
		 Huurder zal worden verhaald op de Verhuurder, waaronder (maar niet beperkt tot) de werkelijke kosten van de benodigde expertise,
		 schadebehandeling en extra administratieve handelingen, zoals opname in het FISH systeem en aangifte bij de politie voor
		 verzekeringsfraude. Dit bedrag zal minimaal EUR 750,- per gebeurtenis bedragen. Bovendien zal de Verhuurder uitgesloten worden van
		 verzekeringen bij de Verzekeraar
De verzekering gaat niet eerder in dan dat:
• De Verhuurder en de Huurder het Overdrachtsformulier hebben ondertekend; én de Verhuurder de (sleutels van de) Motor aan de 		
		 Huurder afgeeft;
• Stopt op het moment dat de Huurder (sleutels van de Motor) weer aan de Verhuurder teruggeeft.
		 Of als dat eerder is, het moment waarop de periode verstrijkt waarvoor de Huurovereenkomst is afgesloten.
• De Huurder is verantwoordelijk voor verkeersboetes of overtredingen tijdens die Huurperiode. Wanneer de Verhuurder boetes ontvangt
		 als gevolg van een overtreding/misdrijf tijdens de Huurperiode, kunnen de Huurder en Verhuurder onderling betaling regelen of de 		
		 Verhuurder de boete middels van het Overdrachtsformulier op de Huurder verhalen.
• In geval van diefstal, krijgt de Verhuurder de Huursom over het aantal dagen van de Huurperiode tot het moment van vastgestelde 		
		 diefstal. De Huurder betaalt de Verhuurder dan alleen voor de dagen binnen de Huurperiode tot op het moment van diefstal.
		 Voor de resterende dagen van de Huurperiode wordt dat deel van de Huursom teruggestort naar de Huurder.
Betaling:
• De Huurder zal de op de website www.wineencustomroyalenfield.com overeengekomen Huursom
		 voorafgaande aan de Huurperiode betalen.
• De wijze waarop kan worden betaald, staan vermeld op het p.latform. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een
		 derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij het totaal van gedane betalingen aan
		 Wrenchkings uitkeert.
• Enige additionele kosten na afloop van de Huurovereenkomst kunnen kosten zijn die voortvloeien uit:
		 • Eigen risico van de Verzekeringsovereenkomst
		 • Boetes en procedurekosten betreffende parkeer-, verkeers- of andere overtredingen of misdrijven (waaronder de kosten van het
			 eventuele wegslepen of een wielklem) veroorzaakt gedurende de Huurperiode;
		 • Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Huurder;
		 • Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de Huurovereenkomst door de Huurder;
		 • BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel.
		 • Kilometer Naheffing per meer gereden kilometer boven 200 kilometers vrij, de extra kilometers boven de 200 worden tegen
			 0,2 euro per kilometer verkend.
		 • Het in rekening brengen van extra huurdagen wanneer de Motor door de Huurder na de overeengekomen einddatum en tijd van de
			 Huurperiode wordt teruggebracht.
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Eventuele kosten die voortkomen uit het niet betalen van enige additionele kosten na afloop van de Huurovereenkomst en de
Wettelijke Incassokosten, dan wel Gerechtelijke procedure wanneer Wrench Kings de openstaande betaling overdraagt aan een
Incassobureau. De Verzekeraar kan van de Huurder het eigen risico innen.
Boetes en procedurekosten betreffende parkeer-verkeers- of andere overtredingen dienen door de Verhuurder te worden geïnd van
de Huurder of te worden verhaald op de Huurder.
Daar waar geen oplossing tot stand komt bij onderlinge afhandeling van boetes is Wrenchkings gemachtigd om de betreffende 		
bedragen te incasseren bij de Huurder.
Indien de additionele kosten niet bij de Huurder geïnd kunnen worden, om welke reden dan ook, en deze schade wordt niet gedekt
door de Verzekeringsovereenkomst, dan geldt dat Wrenchkings niet gehouden is om de kosten aan de Verhuurder te betalen.
Wrench Kings is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en haar Dienst op te schorten.
Wrench Kings is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wrenchkings is uitgegaan van door de Gebruiker
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Wrench Kings is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:
• Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Motor;
• Kosten van brandstof;
• In gebreke staat van de Motor;
• Dood of letsel;
• Verkeers- of parkeerovertredingen;
• Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;
Overig:
• Het Nederlandse recht is toegepast op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee
		 verband houden.
• Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde
		 rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
• Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of
		 gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
• Wrench Kings zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud
		 en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
• Wrench Kings mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene
		 Voor waarden of de Dienst, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor
		 alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten
		 jegens jou zal kunnen uitoefenen.

