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Kaapstad, Zuid-Afrika Tel: +27 21 936 8600 E-mail: info@saroadtrippers.co.za www.saroadtrippers.co.za

CK: 2011/103918/07

Algemene voorwaarden voor 4x4-voertuigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Minimale huurperiode en kosten Minimale huurperiode:
Minimale huur periode 4x4: 7 dagen. Onbeperkt aantal kilometers voor huur van 7 dagen en
langer. (Verhuur korter dan 7 dagen beperkt tot 220 km per dag, extra km's aangerekend aan R4 per
km.)
Huurauto's worden berekend op basis van een kalenderdag, d.w.z. de dag van ophalen of
wegbrengen wordt altijd geteld als een volledige dag, ongeacht hoe laat het wordt opgehaald of
afgezet.
Het voertuig moet uiterlijk op de laatste huurdag om 16.00 uur worden teruggebracht om extra
huurkosten te voorkomen.
Kantooruren: Depot: maandag tot vrijdag: 08.00 - 16.30 uur (laatste overdracht om 15.00 uur,
laatste terugkeer om 16.00 uur)
Er geldt een nazorgtoeslag van R350,00 per afhaling of retour buiten de normale
kantooruren. Alleen op afspraak.
Na uur operaties zijn als volgt:
Zaterdag, zon- en feestdagen 09.00 - 14.00 uur (late retourzendingen worden per dag in rekening
gebracht ) . Alle vestigingen zijn gesloten 25 december (Eerste Kerstdag) en de
1 ste januari .
FYSISCH ADRES : Kaapstad : 9 Cradick Sluiten . Parow I ndustria .
Johannesburg : 191 A Gum Road Benoni A
Windhoek: Unit 5 , Bell Park No 1 , Bell Street Southern Industria .
EENVOUDIGE KOSTEN: Een enkele reis van ZAR 6.000,00 (inclusief btw) is van toepassing tussen
Windhoek, Johannesburg , Kaapstad.
Kaapstad tot Durban ZAR 6 000,00 en R 4 500,00 tussen Durban en Johannesburg .
Andere steden op aanvraag.
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COLLECTIE: Overdracht van het voertuig duurt ongeveer. 2-3 uur, afhankelijk van de gestelde vragen
en feedback van de klant. Dit omvat een grondige uitleg en demonstratie van het voertuig en zijn
uitrusting .
Houd er rekening mee dat het ondertekenen van het voertuigconditierapport een acceptatie is van
de bevredigende staat van het voertuig. De eigenaar moet binnen 24 uur op de hoogte worden
gebracht, mocht de huurder problemen, storingen of schade ervaren. Claims tegen dergelijke
ervaringen worden niet in overweging genomen en er wordt geen compensatie of aansprakelijkheid
voor verloren tijd gegeven als problemen alleen worden gemeld bij teruggave van het voertuig.
Verloren huurdagen vanwege een voertuig dat is opgehaald na de overeengekomen startdatum van
de huur worden niet gecrediteerd.
TERUGKEER .
Houd bij het inleveren van het voertuig een uur vrij om het voertuig en de uitrusting grondig te
controleren. Wij verzoeken het voertuig terug te brengen met een volle brandstoftank. Als brandstof
bijvullen nodig is, wordt het brandstofbedrag afgetrokken van de door de huurder
genomineerde kaart en een toeslag van R250,00.
Voertuigen moeten schoon worden ingeleverd om het inchecken van het voertuig te kunnen
uitvoeren. Voertuigen die vuil worden teruggebracht, betalen schoonmaakkosten van R1 000,00.
Voertuigen die later worden geretourneerd dan de overeengekomen retourdatum, of buiten de
normale kantooruren (zonder voorafgaande afspraak), worden de volledige daghuur in rekening
gebracht. Verloren huurdagen doordat het voertuig vóór de overeengekomen retourdatum is
teruggebracht, worden niet gecrediteerd.
LICENTIE: Zuid- Afrikanen: Een geldig E, of Zuid-Afrikaanse 08 nationale chauffeurs rijbewijs voor
voertuigen van minder dan
3500 kg .
Alle internationale bezoekers: een licentie van uw land van herkomst en een internationaal rijbewijs
(in het Engels) voor voertuigen van minder dan 3500 kg, is vereist voor buitenlandse bezoekers.
MIN IMUM . LEEFTIJD : De minimumleeftijd is 23 jaar voor de 4x4- voertuigen en het maximum is 85
jaar.
eTOLL BELEID : Alle bemande tolhokjes in heel Zuid-Afrika moeten worden betaald door de klant.
Voor alle vertrekken die vertrekken en / of terugkeren naar Johannesburg / Gauteng of die door
Gauteng reizen, wordt een extra verplichte heffing van R500,00 in rekening gebracht om de
Gauteng eTOLL wegenbelasting te dekken.

AANSPRAKELIJKHEID OPTIES .
SA Roadtrippers biedt 3 verzekeringsdekkingsopties, namelijk , Standaarddekking, Maxi Cover en
Super Cover evenals Special Roll over gereduceerde afstand.
STANDAARD DEKKING:
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Deze klep draagt een overmaat / borg van R3 5 000,00 , die in het geval van ongelukken of schade
aan ons voertuig of van toepassing is 3rd party eigendom.
Deze overmaat / waarborgsom van R3 5 000,00 wordt gebracht op de huurder Visa of MasterCard
creditcard of contant op het moment van de collectie.
De middelen zullen alleen worden afgetrokken van dit bedrag, moet de huurder de terugkeer van de
auto in een beschadigde toestand of voor een 3rd party schade of voor verkeersboetes
ontvangen , Als er geen argumenten worden aangevoerd , deze
overmaat / waarborgsom wordt terugbetaald binnen 30 werkdagen vanaf de datum van
terugkeer , door de financiële instelling van de huurder.
Standaarddekking omvat niet de kosten voor het vervangen of repareren van voorruiten en
banden, radiodiefstal en herstelkosten of enige schade in verband met onderdompeling in water of
zoutwaterschade .
Onderworpen aan de sectie uitzonderingen verzekering :
Maxi-dekking: minimale huurperiode van 7 dagen en langer.
De Maxi-dekking wordt in rekening gebracht tegen een dagelijks nominaal tarief volgens uw offerte /
huurovereenkomst.
Deze dekking vermindert het eigen risico / Secur teit storting kaft tot R10 000,00 , te betalen bij het
verzamelen en is van toepassing op het voertuig en 3rd party schade aan eigendommen, zal Fondsen
alleen worden afgetrokken van dit bedrag, moet de huurder de terugkeer van de auto in een
beschadigde toestand of voor schade van derden of ontvangen verkeersboetes . Als er geen claims
zijn, wordt dit eigen risico binnen 30 werkdagen na de datum van teruggave terugbetaald door de
financiële instelling van de huurder.
Maxi Cover omvat de kosten voor het vervangen of repareren van voorruiten en of banden.
Maxi Cover omvat niet:
Radio / bandendiefstal en verkeersboetes.
Opzettelijke en / of nalatige schade aan banden en voorruiten, bijvoorbeeld : rijden met een
verkeerde bandenspanning waardoor de zijwanden worden beschadigd. Rijden op wasbordwegen
met hoge snelheden.
Herstelkosten of schade in verband met onderdompeling in water of schade door zout water .
Schade veroorzaakt door een omkanteling.
Schade opgelopen als gevolg van een enkel voertuigongeval (geen ander voertuig betrokken bij
een ongeval) .
Schade geleden als gevolg van een ongeval met een dier of dieren.
Onder voorbehoud van het gedeelte met verzekeringsuitsluitingen:

Teken:
Super dekking: Geen eigen risico: Super dekking wordt aangerekend aan een dagelijks nominaal
tarief volgens uw offerte / huurovereenkomst.
Deze dekking is een NO EXCESS deksel en is van toepassing op het voertuig en 3rd party materiële
schade en omvat de kosten van het vervangen of repareren van voorruiten & banden. Een borg van
R 3 000,00 wordt op het moment van afhalen in rekening gebracht op de Visa of MasterCardcreditcard van de huurder om ervoor te zorgen dat het voertuig op de afgesproken datum in schone
staat wordt teruggebracht naar de overeengekomen locatie en er geen items verloren gaan of
beschadigd raken . Deze borg wordt volledig terugbetaald binnen 30 werkdagen, na de datum van
teruggave, indien alle voorwaarden worden nageleefd.
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Onder voorbehoud van de bestuurder:
Niet onder invloed geweest van alcohol en of drugs.
Niet in strijd met verkeersregels zijn , waaronder maar niet beperkt tot rijden over de
maximumsnelheid bij de invallende ( S peed wordt gemeten door voertuigen aan boord
volgsysteem , vergoeding van plus 5kmph wordt gegeven via maximumsnelheid). (Inclusief en niet
beperkt tot het naleven van de snelheidslimiet van 40 km / u in Game Parks).
Rijdt niet op niet-gemarkeerde wegen en of beperkte wegen ( inclusief en niet beperkt tot duinen
rijden) .
Geen schade aan water of zout water en / of herstelkosten als gevolg van waterschade.
Uitsluiten van schade door een enkel voertuigongeluk (geen ander voertuig betrokken bij
een ongeval) .
Onder voorbehoud van het gedeelte met verzekeringsuitsluitingen:
Speciaal kantelen verminderd . Vrijstelling : een omkanteling wordt gedefinieerd als een voertuig
dat alle soorten schade oploopt doordat het niet op alle 4 wielen staat.
Deze vrijstellingsoptie is beschikbaar voor 14 dagen of langer. Het is beschikbaar als
een extra toevoeging aan de standaard- of Maxi-dekking tegen een extra vergoeding van ZAR 350,00
per dag.
Dit Waive vermindert en beperkt de hoeveelheid gunste van ZAR 100 000.00 (inclusief BTW) Bij
schade ten gevolge van een voertuig roll boven .
Onder voorbehoud van de bestuurder:
Niet onder invloed geweest van alcohol en of drugs.
Niet in strijd met de verkeerswetgeving geweest , inclusief en niet beperkt tot het rijden over de
snelheidslimiet op het moment van het incident ( snelheid wordt gemeten door voertuigen aan
boord van het volgsysteem , een toeslag van plus 5 km / u wordt gegeven boven de
snelheidslimiet ) (inclusief en niet beperkt tot het naleven van de snelheidslimiet van 40 km / u in
wildparken).
Rijdt niet op niet- gemarkeerde wegen en of beperkte wegen . ( Inclusief en niet beperkt tot
duinen rijden)
Geen schade aan water of zout water en / of herstelkosten als gevolg van waterschade .
Exclusief enkel voertuigongeluk (geen ander voertuig betrokken)
Onder voorbehoud van verzekering uitsluitingen sectie:
CLAIM S PRIJS VAN DE BEHANDELING: Een administratiekosten van R500.00 wordt geheven op alle
schade / schadeclaims na een ongeval, ongeacht de aansprakelijkheid te dekken optie genomen.
ONGEVALLEN .
De gebruikte definitie van een verkeersongeval is een ongeval met een voertuig waarbij een ander
voertuig betrokken is, of waarbij een voetganger betrokken is.
Al s o niet beschouwd als een ongeval wanneer u probeert een dier te raken dat de weg oversteekt
of een lekke band.
Enkele ongevallen zijn niet opgenomen in elke aansprakelijkheid dekken opties.
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In geval van schade aan het gehuurde voertuig is het volgende van toepassing:

Teken:
Alle ongevallen moeten binnen 24 uur en volgens de wet aan de lokale politie binnen 24 uur worden
gemeld bij de eigenaren van SA Roadtrippers . Een ongevalsrapportnummer van de politie moet
worden verkregen op het moment van melding van het incident. Dit bewijst dat het ongeval is
geregistreerd.
Niet om ongevallen te melden zal vervallen alle aansprakelijkheid te dekken en de huurder wordt
volledig aansprakelijk voor alle kosten.
Wij raden u aan zo veel foto's van het ongeval te nemen en ook het verkrijgen van de 3rd party
detail.
We raden u ook aan om een foto te maken van de rijbewijzen van de betrokken personen.
Een ongevalsrapport dat wordt verstrekt in het VERHUURPAKKET, moet ook worden ingevuld. Deze
documenten en bewijsstukken worden aan de eigenaar voorgelegd om het incident te verwerken.
Het voertuig: de huurder is verantwoordelijk voor het herstel van het door een ongeval beschadigde
voertuig naar de oorspronkelijke verhuurfiliaal.
Een vervangend voertuig wordt pas verzonden nadat alle schade / herstelkosten aan het eerste
voertuig zijn voldaan.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om een vervangend voertuig in te houden; dit geeft de
klant geen recht op claims tegen SA Roadtrippers. Als de huurder eist dat een vervangend voertuig
wordt afgeleverd, worden de kosten geheven volgens de geldende tarieven voor 1 manier. Als de
huurder niet in staat is om een vervangend voertuig te nemen, worden er geen terugbetalingen
gedaan voor vroegtijdige beëindiging van het contract. Indien de huurder door te gaan met een
vervangend voertuig, zal dit voertuig onder de huidige huurcontract en een standaard dekking te
merken zal zijn ap plicable. Dit omvat een nieuwe R3 5 , 000 -00 betaling op de genomineerde
creditcard. Een verlaagd eigen risico is niet beschikbaar op een vervangend voertuig. Als het
toepasselijke eigen risico in rekening wordt gebracht en de eigenaar erin slaagt dat bedrag door de
derde terug te betalen, wordt dit bedrag aan de huurder terugbetaald. Dit proces kan tot drie jaar
duren.
Uitzonderingen en voorwaarden verzekering:
Uitsluitingen van ALL verzekering opties: De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele schade
aan SA roadtrippers voertuig of 3rd party accommodatie als:
•

Alle voorwaarden van het
huurcontract worden overtreden .

•

Schade wordt opgelopen terwijl de huurder / bestuurder de verkeerswetten of verordeningen schendt .

•

Schade aan het voertuig wordt veroorzaakt door onzorgvuldig, opzettelijk of roekeloos
rijden. Dit omvat rijden onder invloed van alcohol en
drugs.
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•

•

Rijden op beperkte of niet-herkende wegen of rijden in zandduinen ( inclusief en niet
beperkt tot de lijst hieronder in dit document met de titel Road Restrictions) .
§ Initieel
Schade of verlies aan de uitrusting inclusief items zoals GPS, koelkasten, compressoren,
tenten, keukengerei, kampeerspullen, slaapuitrusting etc. worden op uw creditcard in
rekening gebracht. Geen van onze verzekeringsdekkingsopties dekt de uitrusting die bij het
voertuig wordt geleverd .

•

Schade opgelopen aan het voertuig als huurder heeft gereden dan de
maximumsnelheid tijdens de huurperiode. Inclusief maar niet beperkt tot : Niet
overschrijden van een SA Roadtrippers toegestane snelheidslimiet van 40
km / u in wildparken .

•

(maximaal toegestane maximumsnelheid op onverharde / onverharde wegen met SA
Roadtrippers-voertuigen is 80 km / u I ongeacht een geplaatst bord van 100 km / u op
onverharde wegen )

•

(Er is overeengekomen dat de snelheid wordt bepaald door het voertuig op het boar d
volgsysteem , plus 5 km / u boven toegestane limiet ) BELANGRIJK : als u deze
snelheidslimiet overschrijdt, vervallen alle verzekeringen en verminderde overtollige opties
en worden ongeldig.
Rijden op elk moment 's nachts / na zonsondergang of vóór zonsopgang.

•
•
•
•
•

Schade veroorzaakt door gevaarlijke en onverantwoordelijke manoeuvres om de
capaciteiten van de 4x4 te testen .
§ Initieel
Alle verzekeringsdekking is ongeldig als voertuigen verboden gebieden / landen binnenrijden
en zal leiden tot contractbreuk.

•

Houdt zich niet aan de beperkingen van de voertuighoogte.
Eventuele schade in verband met onderdompeling in water of zoutwaterschade of rijden
onder hoogwaterlijn.
Water onderdompeling schade door water of rivier oversteken of zeewater, het kan voertuig
niet door diep water kruisingen, wij niet rijden raden door water van meer dan 30 cm in de
diepte , lopen altijd water kruisingen eerste veilige diepte te zorgen voor een
poging water oversteken .

•

Schade opgelopen door een ongeluk met dieren .
§

Initieel

•

Schade is ontstaan door onjuist gebruik van de handrem.

•

Schade veroorzaakt door verbranding, sigaretten, lucifers, aanstekers en schade veroorzaakt
door roken in het voertuig.

•

Schade veroorzaakt door het staan op de motorkap, het dak, de spatborden van
het voertuig.
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•

Schade veroorzaakt door overmatige slijtage en scheuren.

•

Verlies / schade aan de apparatuur inclusief items zoals GPS, koelkasten, compressoren,
tenten, keukengerei, kampeer- en slaapuitrusting.
o

De schade is aan de koppeling ( een vergoeding tot 3 dagen na inning wordt
gegeven, in welke tijd een defecte koppeling kan worden gemeld. Daarna wordt
deze beschouwd als de verantwoordelijkheid van de huurder). De klant is
aansprakelijk voor de kosten van de vervangingskoppeling , niet minder dan ZAR 25
0 0 0,00 plus voertuigherstel en montage inclusief btw (en kosten van vervangend
voertuig indien van toepassing).

•

De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten voor het herstellen van elke d Amage
opgelopen aan het onderstel van de
o voertuig. Schade aan velgen.
§ Initieel

•

Schade opgelopen als gevolg van een Roll-over wordt niet gedekt door de opties Standard,
Maxi en Super cover. Een kanteling wordt gedefinieerd als een voertuig dat alle soorten
schade oploopt doordat het niet op alle 4 wielen staat.

•
•

Schade opgelopen als gevolg van ongevallen met één voertuig . (Waar geen ander voertuig
betrokken is bij het ongeval, bijv. Controle over de auto verliezen , tegen een boom
botsen tijdens het achteruitrijden van de auto, schade opgelopen tijdens het rijden in
struiken en bomen, enz. Worden niet gedekt door een verzekeringsoptie).

•

Schade door het verkeerde brandstoftype wordt in de brandstoftank gepompt en / of
brandstof in de watertank kost R20.000,00 . SA Roadtrippers adviseert dat indien dit
zich voordoet; het voertuig moet uitgeschakeld blijven en onder geen enkele omstandigheid
worden gestart s. Dit vermindert de veroorzaakte schade.

•

Overhead schade en schade aan het dak, of het dak top tenten. Huurders worden eraan
herinnerd dat de 4x4 voertuigen zijn hoog. Voorzichtigheid is geboden bij het rijden onder
takken, bruggen, door bogen of obstakels boven het hoofd.
Schade aan de zijkanten en / of buitenkant van het voertuig als gevolg van het rijden door
dichte struiken.

•
•

Smalle sporen, jeep tracks en of wegen bekleed met dikke dichte struik die in contact
komen met het voertuig is niet toegestaan. De dichte bus mag de buitenkant van
het voertuig niet krassen of beschadigen door in contact te komen of langs de zijkanten
of een buitenkant van het voertuig te schrapen .

•

Schade aan 4x4 aandrijfsysteem gevolg van het rijden i n 4x4 modus aan teer of
asfalt wegdek .

•

Schade aan de bestuurderscabine Airconditioner als gevolg van overmatige werking
wanneer het voertuig stilstaat.
Initieel
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De huurder is hierbij verantwoordelijk voor eventuele schade of ongevallen waarvan de eigenaar
niet op de hoogte is gebracht bij het inleveren van het voertuig. Let op: de toepasselijke kosten
worden in rekening gebracht op de genomineerde creditcard.
De klant stemt ermee in dat SA Roadtrippers niet verantwoordelijk is voor schade of diefstal van
items van persoonlijke aard. Reis- en persoonlijke schade worden ten zeerste aanbevolen.

Teken:
•

Standaard verzekeringsoptie het volgende is van toepassing : Schade aan voorruit
en banden: Standaard verzekeringsoptie is exclusief de kosten voor het vervangen of
repareren van voorruiten en banden .

•

Standaardverzekeringsoptie is het volgende van toepassing: Als het voertuig wordt
teruggestuurd met overmatige slijtage van de banden of vermoeidheid van de zijwand, is de
klant aansprakelijk voor de kosten van dergelijke bandenvervanging, wordt eerlijke slijtage in
rekening gebracht en wordt de uiteindelijke beslissing van de band genomen. slijtage die
buitensporig is, is uitsluitend de beslissing van de eigenaar. (Veel factoren zullen de
bandenslijtage verhogen, zoals, maar niet beperkt tot, ongelijke rotsachtige of
wasbordachtige
grindwegen,
onjuiste
bandenspanning
voor
de
specifieke
wegomstandigheden, minder wrak of onachtzaam rijden, wegdek op hoge temperatuur,
overmatige belasting. De klant is verantwoordelijk voor beheer de banden continu om ervoor
te
zorgen
dat
de
bandenslijtage
niet
overmatig
is).
Initieel

Regels met betrekking tot vervangende voertuigen - in geval van koppelings- en of
waterschade
In het geval van Koppeling en of waterschade het volgende van toepassing: (of elke situatie waarin
de huurovereenkomst is geschonden)
•
•
•
•
•
•

•

•

Het voertuig en de schade aan de apparatuur reparatie kosten, R hersteltools (slepen)
kosten , R eplacement voertuig levering vergoeding, is de verantwoordelijkheid van de
huurder.
De volgende herstel- / vervangingspercentages zijn van toepassing:
Binnen Zuid-Afrika: R 6-00 per kilometer (minimale sleepkosten zijn R 6 000)
Van Namibië en Botswana loopt sleeptouw in kosten van ten minste R 3 5 0 00-00.
Vervangende koppeling kost R25 000 -00 .
Moet een vervangend voertuig nodig, de eigenaar kan de vervanging van het
voertuig, wordt deze vervangen worden binnen een zo kort tijdsbestek mogelijk in ZuidAfrika, een langere periode buiten de Zuid-Afrikaanse grenzen te verwachten en verder
onderworpen aan:
De vervanging voertuig zal alleen worden verzonden nadat alle reparatie kosten, slepen
in kosten, verzendkosten zijn volledig betaald door de huurder, en verder dat bij
de eigenaar eigen goeddunken het voertuig niet is misbruikt of mishandeld, en of de
voorwaarden van deze overeenkomst zijn niet overtreden.
Vervanging van voertuigen wordt alleen beïnvloed door de eigenaar als de voertuigen niet
bestuurbaar zijn of vanwege een veiligheidsprobleem en verder pas als alle reparatieopties
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•

zijn uitgeput. (Inclusief de klant die het voertuig naar het door de eigenaar aangewezen
reparatiecentrum brengt).
Een nieuwe pre-autorisatie voor het standaard eigen risico wordt in mindering gebracht op
de genomineerde Visa- of MasterCard-creditcard voor het vervangende voertuig. Op het
vervangende voertuig is geen verlaagd eigen risico toegestaan.

Regels met betrekking tot vervangende voertuigen (hetzij als gevolg van een ongeval of
voertuigschade )
In elke situatie waarin de huurovereenkomst is overtreden
•
•
•
•
•

•

De reparatie- en herstel (sleep) kosten van het voertuig zijn de verantwoordelijkheid
van de huurder. De volgende herstel- / vervangingspercentages zijn van toepassing:
Binnen Zuid-Afrika: R 6-00 per kilometer . Buiten Zuid-Afrika: R 12-00 per
kilometer .
Van en naar Botswana, Namibië loopt een extra Tow kosten ten minste van R 35
0 00-00.
Als een vervangend voertuig nodig is, zal de eigenaar het voertuig binnen een zo kort
mogelijk tijdsbestek in Zuid-Afrika vervangen, een langere periode wordt verwacht
buiten de Zuid-Afrikaanse grenzen.
Vervanging van voertuigen wordt alleen beïnvloed door de eigenaar als de
voertuigen niet bestuurbaar zijn of vanwege een veiligheidsprobleem en verder pas
als alle reparatieopties zijn uitgeput. (Inclusief de klant die het voertuig naar het door
de eigenaar aangewezen reparatiecentrum brengt).
Een nieuwe pre-autorisatie voor het standaard eigen risico wordt in mindering
gebracht op de genomineerde Visa- of MasterCard-creditcard voor het vervangende
voertuig. Op het vervangende voertuig is geen verlaagd eigen risico toegestaan.

AIRCONDITIONING .
De airconditioning in de bestuurderscabine van het voertuig is ontworpen voor gebruik in ZuidAfrikaanse weersomstandigheden. In regio's waar de temperatuur hoger wordt dan 30 graden
Celsius of de luchtvochtigheid hoger is dan 60%, werkt het apparaat mogelijk niet zo effectief. Dit is
normaal en vormt geen reden om een vervangend voertuig aan te vragen. Let op : Het bedienen van
de voertuigen Air Conditioning in de bestuurder cabine wanneer het voertuig briefpapier , en of
stationair draaien gedurende langere tijd , zonder voldoende luchtstroom van rijsnelheid , kunnen
ernstige schade veroorzaken aan de voertuigen airco -systeem, moet het voertuig airconditioning
worden ingeschakeld uit om dergelijke schade te voorkomen . (Dergelijke schade voor
klantenaccount )
STOF INGRES .
Zuid-Afrika is overwegend een droog woestijngebied en de meeste secundaire routes die worden
afgelegd, zijn op onverharde stof- of grindwegen. Het is niet mogelijk om
voertuigen 100% stofdicht te maken en daarom worden restituties of claims voor het binnendringen
van stof van welke aard dan ook niet in overweging genomen.
ZAND STRALEN. Let op : dat geen enkele verzekering dekt schade veroorzaakt door zandstralen.
Woestijnzandstormen kunnen ernstig zijn en veel schade aan de voertuigen veroorzaken. Rijden in
een zandstorm met slecht zicht en sterke wind is niet aan te raden, we raden u aan uw route om
te leiden en of een U-bocht te maken en niet in of in de buurt van een zandstorm te gaan . Deze zijn
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overwegend in de zuidwestelijke delen van Namibië . Alle schade en kosten als gevolg van
zandstralen komen voor rekening van de huurder.
OLIE EN WATER CONTROLE. Klanten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse controle van olie,
water en alle andere items die periodiek moeten worden gecontroleerd op de goede werking van
het voertuig. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot schade voor het klantenaccount.

Teken:
BETALING .
SA Roadtrippers accepteert op geen enkele manier reischeques of cheques als betaling.
Geldige Visa / MasterCard creditcards, betaalpassen, EFT of overschrijving en contante betalingen
worden geaccepteerd voor verhuur . De houder van de creditcards moet aanwezig zijn bij het
ophalen van het voertuig om de transactie te kunnen verwerken. SA Roadtrippers zijn niet
verantwoordelijk voor valutaschommelingen die kunnen optreden bij transacties, inclusief het
terugbetalen van deposito's.
VOLLEDIGE BETALING voor de huur moet worden ontvangen 14 dagen voorafgaand aan de datum
van afhaling.
(De borg kan worden betaald op de dag van afhaling, maar het kan even duren voordat deze is
verwerkt. Het is raadzaam om de borg vooraf te betalen om tijd te besparen bij de overdracht) .
UITRUSTING :
SA ROADTRIPPERS produceren geen kampeeruitrusting en accessoires, maar doen er alles aan om
ervoor te zorgen dat ze geschikt en in goede staat zijn. We kunnen daarom hun prestaties
of betrouwbaarheid niet garanderen .
In geval van apparatuurproblemen of storingen kan de huurder apparatuur repareren of vervangen
op kosten van SA Roadtrippers. Indien het bedrag hoger is dan R 1 000, is voorafgaande
toestemming vereist.
In het geval van grotere en meer gespecialiseerde items zoals de koelkasten en daktenten
waar deze niet bruikbaar zijn en niet kunnen worden vervangen, wordt het betreffende item
terugbetaald zodra het defect wordt gemeld. Dit zolang het te wijten is aan normale slijtage
en niet gerelateerd is aan het gebruik , als gevolg van sterke wind of stoten. De huurprijzen
voor koelkasten en daktenten bedragen ZAR 60,00 per dag.
Geen enkele tent is volledig muggenbestendig, dus in Malaria-gebieden moeten andere
voorzorgsmaatregelen worden genomen. Ritsen die tijdens de huur mislukken, zullen een tent niet
onbruikbaar achten of de swop uit een tent valideren, tenzij anders overeengekomen door de
SA Roadtrippers.
Alle voertuigen worden geleverd met slaap-, keuken- en kampeeruitrusting. Geen van onze
verzekeringsdekkingsopties dekt de uitrusting die bij het voertuig wordt geleverd.
Elk verlies of beschadiging van de apparatuur inclusief items zoals GPS, koelkasten, compressoren,
tenten enz. Wordt in rekening gebracht op uw creditcard.
Als een van uw apparatuur defect raakt tijdens de huurperiode, zijn SA Roadt- rippers niet
aansprakelijk voor een vervangend voertuig.
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TENTEN: Ritsen die tijdens de huur mislukken, zullen een tent niet onbruikbaar achten of de swop
van een tent valideren, tenzij anders overeengekomen door SA Roadtrippers. De huurprijzen voor
daktenten bedragen ZAR 60,00 per dag
WEG BEPERKINGEN
4x4 V ehicles mogen worden aangedreven Zuid Afrika , en met toestemming
aangedreven NAMIBIË, SWAZILAND, BOTSWANA en LESOTHO. MOZAMBIQUE (alleen voor
Vilanculous) ZAMBIA (alleen voor Livingston)
Er is speciale toestemming van de eigenaren vereist om verder te reizen dan de toegestane landen
en gebieden.
Indien toestemming wordt verleend door de eigenaar, moet een disclaimer-document worden
ondertekend door de huurder bij het ophalen van zijn voertuig.
Voertuigen kunnen worden meegenomen in bepaalde buurlanden van Zuid-Afrika, maar zijn niet
toegestaan in Angola, Democratische Republiek Congo (DRC), Tanzania, Malawi en Zimbabwe .
Er gelden grensoverschrijdende kosten als u buiten Zuid-Afrika reist.
Rijden op 4x4 leisure Tracks, de duinen of in stellen 4x4 paden die kunnen een toegangsprijs of club
lidmaatschap vereist zijn niet toegestaan.
Alle verzekeringsdekking is ongeldig als voertuigen de verboden landen en gebieden binnenkomen
en zal leiden tot contractbreuk.
De 4x4 wordt gebruikt voor het rijden op terrein dat meestal niet toegankelijk is met een normaal
voertuig met tweewielaandrijving.
Gevaarlijke en onverantwoordelijke manoeuvres om de mogelijkheden van het voertuig tot het
uiterste te testen zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan en schade opgelopen door
dergelijke activiteiten komt voor rekening van de klant, ongeacht de opties voor
verzekeringsdekking.
Alle sleepkosten naar het SA Roadtrippers-depot zijn voor rekening van de klant wanneer de
voorwaarden worden overtreden.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken voertuigbewegingen in
bepaalde gebieden te beperken vanwege ongunstige weg- of weersomstandigheden, politieke
situaties of een andere reden.
Er zijn gebieden die beperkt zijn voor reizen in SA 4xtrip 4x4 voertuigen. (Maar niet beperkt tot )
Zuid-Afrika . ELK ZANDDUIN .
De weg naar de Sentech-torens in Marakele Park . (SA)
Smalle sporen, jeepsporen en of wegen met dikke dichte struiken die het voertuig raken .
Rijden door dichte struiken is niet toegestaan. De dichte struik mag de buitenkant van
het voertuig niet krassen of beschadigen door de zijkanten of buitenkant van het voertuig aan te
raken of te schrapen terwijl het voertuig in beweging is.
(Niet rijden onder de hoogwaterlijn of in contact met zout zeewater op een kustlijn) .
Namibië: ELK ZANDDUIN .
Het Skeleton Coast Park, NIET rijden ten noorden van Torra Bay .
( Nee rijden onder de hoogwaterlijn of in contact met zout water op een kustlijn )
Van Zyls Pass ( Namibië) Sandwich Harbor-duinen . (Namibië)
Sossusvlei , laatste 5 km 4x4 secti naar Sossusvlei Nationaal park, zand is erg los, gebruik liever de
shuttle- operators.
Smalle sporen, jeepsporen en of wegen met dikke dichte struiken die het voertuig raken .
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Rijden door dichte struiken is niet toegestaan. De dichte struik mag de buitenkant van
het voertuig niet krassen of beschadigen door de zijkanten of buitenkant van het voertuig aan te
raken of te schrapen terwijl het voertuig in beweging is.
De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade of claims die voortvloeien uit hoge
snelheden en / of te lange -Afstand rijden op het wasbord wegen in Namibië. Deze omvatten alle
airconditioners, radiatoren , banden en veersystemen.

Teken:

Botswana .

Smalle sporen, jeepsporen en of wegen met dikke dichte struiken die het voertuig raken .
Rijden door dichte struiken is niet toegestaan. De dichte struik mag de buitenkant van
het voertuig niet krassen of beschadigen door de zijkanten of buitenkant van het voertuig
te borstelen of te schrapen terwijl het voertuig in beweging is.
De huurder aanvaardt alle risico's voor ENIGE schade of claims die voortvloeien uit het reizen van
hoge snelheden en / of lange afstand rijden op zeer slechte en / of wasbordwegen en / of in extreem
afgelegen gebieden. Deze omvatten alle airconditioners, radiatoren , banden en ophangsystemen.
Andere landen .
Malawi, al Angola, Zambia, Zimbabwe, Tanzania en de Democratische Republiek Congo (DRC)
niet permitte d zonder schriftelijke toestemming.
Tijdelijke beperkingen .
Als gevolg van het weer en of andere omstandigheden, heeft de leverancier het recht om te
beperken bepaalde weg s of gebieden ,
U bent aansprakelijk voor de volledige reparatiekosten in geval van ongevallen, mechanische schade
of roll-overs die zich voordoen op beperkte wegen.
GRENSOVERSCHRIJDENDE DOCUMENTATIE .
Voor het opstellen van de grensoverschrijdende documentatie in Lesotho, Namibië en Swaziland en
elke andere goedgekeurde bestemming geldt een grensoverschrijdende vergoeding per voertuig per
huur van R1.000,00 . Dergelijke documentatie is vereist voor het voertuig te steken de grens, de
vergoeding is om het voertuig te verstrekken documenten ONLY , niet tegen betaling vereist bij de
grens te dekken berichten. De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor de opstelling of de betaling van
visa, weg vergunningen, verzekeringen derde partij of over de weg belastingen, raad vergoedingen
en andere kosten die kan worden verhoogd door de landen van binnenkomst. Deze zijn voor
rekening van de huurder te betalen aan de grenzen van de betreffende
landen. Alle grensoverschrijdende aanvragen moeten vergezeld gaan van een duidelijk exemplaar
van het paspoort en het rijbewijs van de huurder, te ontvangen ten minste ELKE dagen voorafgaand
aan het ophalen van het voertuig.
Opmerking: Alle klanten moeten ervoor zorgen dat zij (niet SART) op de hoogte zijn van alle
voorschriften en vereisten bij het oversteken naar buurlanden (incl. Sticker- eisen), aangezien deze
eisen van tijd tot tijd veranderen.
REPARATIES VOOR VOERTUIGEN .
Het is mogelijk dat tijdens uw huur kleine reparaties nodig zijn vanwege de aard van het
terr ain. Reparaties tot R 1 000,00 kunnen worden beïnvloed zonder voorafgaande toestemming van
SA Roadtrippers en dergelijke reparaties kunnen worden terugbetaald, na het indienen van een
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claim met originele bonnen bijgevoegd. Bedragen boven R1 000,00 vereisen mondelinge /
telefonische goedkeuring van SA Roadtrippers on-road assistentie. (Nummers in uw huurpakket).
Indien een voorrijkosten door een leverancier in rekening worden gebracht om een band of velg te
vervangen, moet goedkeuring worden verkregen van uw afhaalkantoor. (De huurder is
verantwoordelijk voor de onderhoudskosten, reparatie van lekke, lekke of beschadigde banden /
velgen ) .
Indien toestemming wordt verleend door SA Roadtrippers voor een overnachting in een lodge,
vanwege reparaties, wordt een maximale vergoeding van R800 per nacht per voertuig verleend voor
maximaal één nacht in Zuid-Afrika en twee nachten buiten Zuid-Afrika. Als een vervangend voertuig
vereist is vanwege een mechanische storing waardoor het voertuig niet kan worden bestuurd zonder
nalatigheid, zal SA Roadtrippers het voertuig zonder extra kosten voor de huurder vervangen, in een
zo kort mogelijke tijd.
SLEUTELS .
SA Roadtrippers moeten worden geïnformeerd over sleutels die zijn verloren of opgesloten in een
voertuig. De vervanging of herstel en koerier van sleutels is voor rekening van de huurder. SA
Roadtrippers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren tijd / dagen en / of accommodatie
of andere gemaakte kosten als gevolg van het vervangen of terughalen van sleutels. Onder geen
enkele omstandigheid zullen de reservesleutels van een voertuig worden uitgegeven bij het ophalen
van een voertuig, alle reservesleutels worden bewaard bij SA Roadtrippers kantoor in geval
van nood .
BANDEN .
Standaard verzekeringsopties .
Banden gerepareerd als gevolg van een lekke band, zal worden onderworpen aan vervanging kosten
als geacht door de eigenaar als beschadigd. (Dit en banden gerepareerd met een plug worden als
beschadigd beschouwd)
De huurder is verantwoordelijk voor alle onderhoudskosten voor banden , inclusief het repareren
van lekke banden , lekke banden, beschadigde en of overmatig versleten banden.
De bestuurder mag de snelheidslimieten voor wegverkeer niet overschrijden van 120 km / u op
geasfalteerde wegen en 80 km / u op grind / gesealde of golvende wegen.
SA Roadtrippers beveelt voor uw veiligheid een snelheid aan van niet meer dan 1 20 km / u op
geasfalteerde wegen en 8 0 km / u op onverharde / gesealde of golvende wegen, en max. 40 km / u
in nationale parken.
Let er bij het vervangen van een band op dat deze van hetzelfde merk, dezelfde maat en dezelfde
ply-rating is als die van de beschadigde band. Gereviseerde of opnieuw betreden banden zijn NIET
acceptabel.
LET OP: De 4x4- voertuigen mogen nooit in de 4WD-modus op geasfalteerde wegen worden
gebruikt, omdat ernstige schade kan optreden.

Rijd langzaam, vooral op onverharde en onverharde wegen. Blijf op maximaal 8 0 km / u op grind en
30 km / u op zacht zand.
Tijdens het rijden op jeepspoor probeer je in de bestaande bandensporen te blijven.

Teken:
BELANGRIJKE BANDENSPANNING & BANDENTEMPERATUUR .
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Vit is al te begrijpen en te beheren banden druk en banden temperatuur volgens de wegen voertuig
belasting.
Slecht bandenspanningsbeheer is een belangrijke oorzaak van ernstige verkeersongevallen op teer
en vooral secundaire grindwegen .
T Yre druk neemt toe naarmate de band krijgt op bedrijfstemperatuur weg temperatuur . ( Na ± 10
km)
T Yre druk ure toe van een koude band (niet aangedreven) luchtbanden die is gedreven, dat wil
zeggen een hete band van 10 tot 15 procent, factoren als wegdek spe ed, lading, warmte, enz effect
banden druk .
Tire manometers bij tankstations kan niet worden vertrouwd omdat ze sterk variëren en zijn over
het algemeen niet goed gekalibreerd, controleer je t Yre druk persoonlijk met
bandenspanningsmeter voorzien van het voertuig.
Periodiek tijdens de dag stopt tijdens het rijden, controleren band temperatuur , kan dit worden
gedaan door simpelweg te houden ing uw hand tegen de band zijwand, als de band is te warm voor
je hand vast te houden (heet koffie kop) te verhogen bandenspanning en snelheid te verminderen .
Op gravel - Waar uw snelheden MOET m Uch lagere en nooit meer dan
70 km / h . ( SA Roadtrippers-limiet )
Laat uw banden leeglopen met 10 of 15%, voor een zachtere rit, een rit die de voorruit niet uit de
auto schudt of de vullingen van uw tanden.
Noteer de bandenspanning voordat u begint om een nauwkeurig gegeven te krijgen , volg de
aanbevolen bandenspanningstabel in de 4x4.
Voor teer over lange afstand is het raadzaam om met 10% boven de norm te stijgen.
Verlaag bij goed grind met 10% tot 15% EN verlaag uw snelheid .
LET OP: Een lways re bandenspanning bij terugkeer naar teer wegen .
Houd grote volgafstanden op zand / onverharde wegen om overmatig stof te vermijden dat
het zicht belemmert , verstopping van de frisse luchtfilters in de cabine , verstopping van het
motorluchtfilter, wat kan leiden tot een toename van het brandstofverbruik , vliegende stenen
kunnen de voorruit beschadigen .
Zorg ervoor dat u rem tijdig voor water drijft in de weg. Deze afwijkingen worden vaak droog a n d
lijken plotseling verschijnen en zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. Te hoge snelheden erdoorheen
rijden kan je vering en meer beschadigen.
Periodiek tijdens de dag stop tijdens het rijden, controleer band temperatuur, kan dit worden
gedaan door simpelweg je houden hand tegen de band zijwand, als de band is te warm voor je hand
vast te houden (koffie kop warm) te verhogen bandenspanning en vermindering van de snelheid.
VOLGEN .
Alle SA Roadtrippers-voertuigen zijn uitgerust met volgapparatuur. Tracking wordt gevolgd op alle
bestemmingen in Zuid-Afrika, zoals toegestaan door SA Roadtrippers. SA roadtrippers behoudt zich
het recht voor om de huurauto terug te nemen op elk moment als het wordt gevonden illegaal
geparkeerd, gedreven recklessl y en onverantwoord rijgedrag of wordt gebruikt om de wet te
overtreden of lijkt te verlaten of indien de huurder in strijd is met de voorwaarden en regels van de
huurovereenkomst, is een ingevoerd ny beperkt gebied of inbreuk heeft gemaakt op de
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snelheidslimieten. (De eigenaar behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te houden
in plaats van schadevergoeding voor de bovengenoemde overtredingen) .
TRAFISCHE INBREUKEN De huurder is aansprakelijk voor alle boetes en boetes die tijdens de
huurperiode zijn opgelopen plus administratiekosten van R250 voor elke inbreuk of boete.
ANNULERING / NO-SHOW SANCTIES
Annuleringen worden in rekening gebracht volgens het onderstaande. Vergoedingen in percentage
van het totale huurbedrag.
30 - 7 dagen voor afhaling: 50%. 7 - 1 dag voor afhaling: 100% .
No-show of annulering op de dag van afhaling: 100%.
KOSTEN - VERPLICHTE OVEREENKOMST; MATERIAAL; EXTRA; EENVOUDIG & LEVERING /
COLLECTIE .
Verplichte toeslagen zijn van toepassing op alle huurcontracten of zoals van toepassing.
Extra apparatuur moet worden geboekt op het moment van reservering of kan bij het ophalen
worden aangevraagd indien nodig en afhankelijk van beschikbaarheid. Deze verzoeken brengen
huurkosten met zich mee. Details zoals hieronder:
VERPLICHTE ARTIKELEN KOSTEN per verhuur.
eToll. Voor alle vluchten die vertrekken naar of terugkeren naar Johannesburg / Gauteng of die door
Gauteng reizen, wordt een extra verplichte toeslag van R500,00 in rekening gebracht om de Gauteng
eToll-taxi's te dekken.
Vergoeding administratiekosten : (te betalen voor claims als gevolg van schade / ongeval) R 500,00
administratiekosten.
Verkeersboete administratiekosten : (te betalen als een boete wordt geheven) R 250,00
After Hours Toeslag : A ZAR 350 .00 vergoeding per afhaling of de aflevering .
Border Documenta tie : R1 000,00 per huur.
Extra bestuurder : ZAR 300,00 per bestuurder is van toepassing voor de derde bestuurder naar
boven.
EEN MANIER / LEVERING OF COLLECTIE:
Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor elke verhuur waarvoor een enkele reis moet
worden ingeleverd of opgehaald tussen steden. Raadpleeg het schema VOOR EEN MANIER,
LEVERING / INZAMELING. Houd er ook rekening mee dat voertuigen die op een secundaire locatie
worden afgeleverd, niet met een volle brandstoftank mogen worden overgedragen.
VERVANGINGEN:
Als om gereserveerde redenen het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is, behoudt SA
Roadtrippers zich het recht voor om een vergelijkbaar of superieur voertuig te vervangen zonder
extra kosten voor de huurder. Dit vormt geen contractbreuk en geeft de huurder geen recht op
enige vorm van terugbetaling.
BELASTINGEN & VALUTA FLUCTUATIES:
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Alle kosten zijn inclusief 15 % btw in Zuid-Afrika en 15% btw in Namibië. Alle tarieven zijn genoteerd
in ZAR.
SA Roadtrippers is niet verantwoordelijk voor valutaschommelingen die kunnen optreden bij alle
transacties.
Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met wijzigingen in de
overheidsbelasting.
REIZEN NAAR ZUID-AFRIKA EN NAMIBIË MET KINDEREN - NIEUWE VISUMVERORDENING .
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u alle VEREISTE DOCUMENTATIE hebt voordat u in het land
aankomt.
Beschikbaar op alle relatieve websites. ERG BELANGRIJK.
§ http://www.dha.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf

ALGEMEEN:
Alle claims of gerechtelijke stappen in verband met de levering van onze diensten aan de klant
worden beheerst door de wetten van Zuid-Afrika. Elke claim of gerechtelijke actie tegen de
leveranciers is waarschijnlijk onderworpen aan de algemene voorwaarden van ons contract met hen.
•
•
•
•
•

Locaties in Zuid-Afrika worden in rekening gebracht tegen dagtarieven voor Zuid-Afrikaanse
voertuigen.
Locaties buiten Zuid-Afrika worden in rekening gebracht tegen dagtarieven voor voertuigen
in Namibië.
Hoewel ze dezelfde faciliteiten bevatten, kunnen sommige campers een andere indeling en /
of uitrusting hebben dan de afgebeelde. Alle getoonde metingen en volumes zijn bij
benadering. De verstrekte informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd .
Slepen van onze voertuigen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan, alle kosten
gemaakt door slepen of schade als gevolg van slepen zonder onze schriftelijke toestemming
komen voor rekening van de klant, ongeacht de gekozen verzekeringsopties.
De verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

APPARATUUR WORDT DOOR DE LEVERANCIER OF FABRIKANT GETEST OM
REDEN VOOR FALEN EN REDENEN VOOR TERUGBETALINGEN VAST TE
STELLEN.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN:

Verklaring en verklaring van de huurder
.

Tarieven en huurvoorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn .
Ik verklaar dat ik niet heb gehad speciale of beperkende voorwaarden opgelegd op
mijn chauffeur licentie en of door een motor verzekeraar, noch heb ik had een autoverzekering af
of geannuleerd. Verder verklaar ik dat ik, voor zover ik weet, geen informatie heb achtergehouden
die de verstrekking van een motorrijtuigenverzekering voor mijzelf zou beïnvloeden.
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Ik erken dat ik aansprakelijk zal zijn volgens deze huurovereenkomst voor alle wegverkeer en
parkeerboetes die zijn opgelopen als de huurder van het voertuig tijdens de huurperiode van het
huurcontract.
Ik heb de voorwaarden van deze overeenkomst gelezen, begrepen en ga hiermee akkoord. Ik
garandeer dat ik bevoegd ben om deze overeenkomst te ondertekenen . Ik machtig SA
Road t rippers onherroepelijk om alle kosten van mijn creditcard die voortvloeien uit deze
overeenkomst te debiteren.
Ik erken dat ik aansprakelijk zal zijn voor een claimafhandelingskosten van R 500,00 indien verlies
of schade optreedt onder deze huurovereenkomst.
Ik bevestig dat alle kosten onmiddellijk worden betaald, zonder verrekening of inhoudingen en dat
er geen restituties verschuldigd zijn in het geval dat ik het contract voor de einddatum van de
huur annuleer.

Huurder / huurder Volledige
naam
Ik heb de voorwaarden van deze overeenkomst gelezen, begrepen en ga hiermee akkoord. Ik
garandeer dat ik bevoegd ben om deze overeenkomst te ondertekenen . Ik machtig SA
Roadt rippers onherroepelijk om alle afschrijvingen van mijn creditcard die voortvloeien uit deze
overeenkomst te debiteren.

Tweede bestuurder Volledige
naam
Ik heb de voorwaarden van deze overeenkomst gelezen, begrepen en ga hiermee akkoord. Ik
garandeer dat ik bevoegd ben om deze overeenkomst te ondertekenen . Ik machtig SA
Roadt rippers onherroepelijk om alle afschrijvingen van mijn creditcard die voortvloeien uit deze
overeenkomst te debiteren.

Derde bestuurder Volledige
naam
Ik heb de voorwaarden van deze overeenkomst gelezen, begrepen en ga hiermee akkoord. Ik
garandeer dat ik bevoegd ben om deze overeenkomst te ondertekenen . Ik machtig SA
Roadt rippers onherroepelijk om alle afschrijvingen van mijn creditcard die voortvloeien uit deze
overeenkomst te debiteren.

Eerste.
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