Algemene Voorwaarden
1/ De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het luchthavenvervoer en Shutthe Service
2/ Boekingen zijn steeds afhankelijk van beschikbaarheid van de voertuigen
3/ Vroegtijdig boeken ; uw boeking dient minimaal 12 uur voor vertrek te gebeuren , doch dit geeft geen garantie
op beschikbaarheid van de voertuigen , het is daarom ook aangeraden om direct na het boeken van uw reis ,te
reserveren !
4/ Het is dan ook aangeraden om ons ook tijdig uw vluchtgegevens door te geven zodat we dit kunnen opvolgen in
de heen en terugrit , waardoor we ook uw comfort verhogen ,zeker in de terugvlucht is dit een grote meerwaarde ,
waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken , ingeval van eventuele vertraging of andersom , uw vluchtschema
word opgevolgd door ons.
5/De heenrit , wij zijn tussen 15 min voor en 15 min na het afgesproken uur bij u thuis voor ophaling ,gelieve 15
min voor vertrekuur klaar te staan , wij zullen zoveel mogelijk proberen om stipt op de plaats van afspraak te zijn
6/ Bij de terugrit , als u uw bagage heeft , gelieve ons dit te laten weten per sms of telefoon
7/ De reservatie gebeurt steeds van een heen-en terugrit en word het voledige bedrag voor beide ritten vooraf
betaald bij de heenrit.
8/ Kinderzitjes en stoel verhoger zijn verplicht , deze kunnen in sommige gevallen door luchthavenvervoer Frits
geleverd worden , deze dienen bij boeking te worden gereserveerd.
9/ Gelieve het reservatie formulier volledig in te vullen , u krijgt van ons een bevestigingsmail en de dag voor uw
vertrek word u door ons telefonisch gecontacteerd of per SMS
10/ Indien de terugrit niet kan worden uitgevoerd door toedoen van de klant -voor welke reden dan ook ,op de
vooraf afgesproken dag , uur of plaats , word er nooit enig bedrag terugbetaald aan de klant , en bij niet betaling
op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheids intrest.
11/ Luchthavenvervoer Frits kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen ,die tot gevolg hebben
dat u een vlieg-aansluitng mist , wij er alles aan zullen doen om dit te vermijden
12/ Personen die duidelijke zichtbare tekenen van dronkenschap vertonen , mogen door de chauffeur worden
gewegerd , om veiligheidsredenen.
13/ Aangerichte schade aan het voertuig zal steeds in rekening worden gebracht .
14/ In de wagens mag niet worden gerookt , of gegeten , en dient men steeds zijn veiligheidsgordel te dragen .
15/ Annuleringen minder dan 5 dagen voor vertrek 50% te betalen , minder dan 3 dagen voor vertrek dienen
volledig betaald te worden
16/ De chauffeur bepaald steeds zelf het traject.
17/ Ingeval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waar de zetel van Frits
Luchthavenvervoer en Shuttle service is gevestigd .
18/ Indien er gewenst word om huisdieren mee te nemen ,deze dienen vooraf steeds aangevraagd te worden , en
mogelijke vergoeding naargelang de grootte .
19/ Wachtijden van meer dan 30 min worden aangerekend aan 20€ per uur , met min van 20€ per begonnen uur
20/ Er bestaat steeds de mogelijkheid dat er meerdere personen vervoerd worden in dezelfde wagen ,waardoor de
op-of afhaaltijd gering kan worden aangepast , en blijft steeds dezelfde afgeproken prijs van offerte gelden !
Indien er exclusief gekozen word voor privé vervoer , bedraagt de meerkost 25€ .
21/Luchthavenvervoer Frits kan nimmer aansprakelijk gesteld bij speciale redenen van niet ophalingen of
afhalingen in geval van ziekte , ongeval of een reden van overmacht of toeval !
22/ Bij het ophalen of afhalen in de Luchthaven van verschillende vluchten , van verschillende klanten ,kan er
soms een beperkte wachttijd zijn , voor de eerste opgehaalde of eerst gelande personen !
23/ Bij wijziging van de terugvlucht kan het zijn bij een groot tijdsverschil of datum , de het vervoer reeds bezet is
en afhalen op dat moment niet meer mogelijk is , Luchthaven vervoer Frits kan hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld
24/ Indien een verkeerde datum word doorgegeven en we zijn ter plaatse voor ophaal en zeker voor afhalen , word
deze rit niet terugbetaald , en zal de volgende rit met wijziging opnieuw worden aangerekend
25/ De prijzen zijn voor iedereen dezelfde , zonder uitzondering alsook de Servive ,

