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Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

1.Route Classique zal het contract naar het beste 

inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 

goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op 

dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit 

vereist, maakt Route Classique voor bepaalde 

onderdelen van de overeenkomst gebruik van 

derden. 

3. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, 

waarvan Route Classique aangeeft dat deze noodzakelijk 

zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te 

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 

Route Classique worden verstrekt. Indien de voor de 

uitvoering van het contract benodigde gegevens 

niet tijdig aan Route Classique zijn verstrekt, heeft 

Route Classique het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en/of de uit de 

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 

gebruikelijke tarieven aan de huurder in rekening te 

brengen. 

4. Route Classique is niet aansprakelijk voor schade, van 

welke aard ook, doordat huurder onjuiste of onvolledige 

gegevens heeft aangeleverd.  

 5. De reservering van een voertuig van Route Classique is 

afgerond wanneer de ondertekende overeenkomst, inclusief 

een kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor en 

achterkant) van de vertegenwoordiger van de huurder in 

bezit is bij verhuurder en de betaling verwerkt is. 

6. Door het contract te ondertekenen gaat de huurder 

akkoord met de prijs, deze Algemene Voorwaarden het 

privacy beleid en eventuele andere afspraken. 

 

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn 

1. Op het contract staat de periode van verhuur 

van een of meer Oldtimers  vermeld. 

2. Het contract wordt aangegaan voor de periode en prijs 

zoals op de overeenkomst staat vermeld. 

3. De overeenkomst is beëindigd zodra huurder de 

laatste nota aan Route Classique heeft voldaan en de 

verhuur volgens de overeenkomst heeft plaatsgevonden.  

4. Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en 
op het tijdstip dat op het contract is opgenomen bij 
verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging of 
een alternatieve afleverplaats is overeengekomen. 
5. Pas als daarvoor toestemming is verleend door 

verhuurder, is het de huurder toegestaan het voertuig op 

een tijdstip buiten de overeengekomen tijd terug te 

brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle 

schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk 

het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft 

laten inspecteren. 

 

 

Route Classique 

St. Hubertuslaan 44 

3972 WL  DRIEBERGEN 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 

onder: 

1. Verhuurder: Route Classique is de natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die als verhuurder van het 

voertuig de overeenkomst sluit en is de gebruiker van 

de algemene voorwaarden. 

2. Huurder: dit betreft degene die de overeenkomst 

ondertekent namens de deelnemers. 

3. Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het 

voertuig namens de huurder, zoals in de 

overeenkomst met Route Classique is afgesproken. 

4. Deelnemer: iedere persoon die betrokken is, dus 

huurder, inzittenden en bestuurder, bij het huren van 

een voertuig via Route Classique. 

5. Verhuur: het verhuren van een of meer oldtimers 

voor families, vriendengroepen, individueel verhuur, 

bedrijfsuitjes, trouwen, promotie of andere groepen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze 

voorwaarden 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding 

en ieder overeenkomst tussen Route Classique en 

huurder, voor zover van deze voorwaarden niet door 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing 

op alle overeenkomsten met Route Classique, voor de 

uitvoering waarvan derden dienen te worden of 

worden betrokken. 

3. Deze voorwaarden gelden ook voor alle 

deelnemers van de huurder. 

4. De huurder die het contract heeft 

ondertekend, dient de deelnemers waarvoor hij/zij 

heeft gereserveerd op de hoogte te brengen van 

deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 3. Reserveringen en bevestiging 

1. Nadat huurder een reservering bij Route Classique 

heeft geplaatst, zal Route Classique een contract 

mailen. Deze dient binnen 5 dagen per mail bevestigd 

te worden en indien overeenkomen, getekend 

geretourneerd. 

2. Bij het retourneren van het contract dient 

een geldig legitimatiebewijs te worden bijgevoegd 

(voor en achterkant) van de vertegenwoordiger van 

de huurder. 

3. In het geval van een overeenkomst geeft de 

huurder uiterlijk 3 dagen voor de verhuurdatum 

wijzigingen door.  

4. Voor iedere overeenkomst geldt een maximaal 

aantal personen per oldtimer. Voor meer personen 

dan de oldtimer vervoeren mag wordt een extra 

oldtimer ingezet. Deze  wordt ook als 

zodanig in rekening gebracht. 
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Artikel 9. Klachten 

1. Klachten over verhuur dienen door de huurder 
direct tijdens de contractduur en/of op het moment 
van constatering telefonisch te worden gemeld. 
Uiterlijk binnen 2 dagen, na de einddatum van de 
contractduur dient de klacht alsnog schriftelijk te 
worden gemeld aan Route Classique. 
2. Indien een klacht gegrond is zal Route Classique alles 
eraan doen wat in de macht ligt van Route Classique om de 
klacht te verhelpen. 
 
Artikel 10. Betaling 

1  Betaling dient altijd vóór aanvang van de huurperiode te 
zijn voldaan.  
2. Voor diensten van Route Classique kan een 
aanbetaling verplicht worden gesteld indien dat in de 
huurcontract wordt opgenomen, de 
aanbetaling moet uiterlijk binnen vijf dagen na de 
dagtekening van de overeenkomst zijn overgemaakt 
op het rekeningnummer van Route Classique, onder 
vermelding van het verhuurkenmerk. 
3. Van artikel 10 .1 kan worden afgeweken, maar 
dan zal de huurder dit moeten aanvragen bij 
Route Classique, er kan dan een andere 
betalingsregeling worden getroffen. 
4. Het bedrag van de factuur van de overeenkomst, 
eventueel minus de reeds gedane aanbetaling, dient 
minimaal vijf dagen voor de leveringsdatum 
aantoonbaar bij Route Classique op de rekening te zijn 
gestort. Als van punt 11.3 zal worden afgeweken, 
wordt dit in de huurovereenkomst opgenomen. 
5. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen 
prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 
6. Route Classique heeft het recht de tarieven te 
wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee 
maanden voordat deze ingaan aan huurder bekend 
gemaakt. Huurder is gerechtigd de overeenkomst te 
beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van 
de wijziging. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid, Risico en Borg 

1. De huurder is verantwoordelijk voor het op de 
hoogte brengen van de deelnemers van de algemene 
voorwaarden en het privacy beleid van Route Classique. 
2. Deelnemer is bekend dat aan het deelnemen aan 
de verhuur risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt op 
eigen risico. De huurder verklaart door ondertekening van de 
overeenkomst Route Classique niet aansprakelijk te stellen 
voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook 
ontstaan. 
3. Route Classique heeft voor inzittenden een 
ongevallen en inzittende verzekering afgesloten, voor 
een maximum van vier personen per voertuig.  Met 
uitzondering van de 2cv cabriolet, daar geldt een maximum 
va n twee personen. 
 4. Route Classique is nimmer aansprakelijk te stellen voor 
geleden schade, indien de verzekeringsmaatschappij 
eventuele schade niet dekt. 
5. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor 
alle directe of indirecte schade die door de deelnemer wordt 
toegebracht aan Route Classique, haar materialen, 
beschadiging of vermissing van het voertuig, de omgeving 
waarin het zich afspeelt, alsmede schade toegebracht 
aan derden. 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens of voor de uitvoering van de 

overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering 

het noodzakelijk is het arrangement te wijzigen of 

aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling 

overleg het contract dienovereenkomstig 

aanpassen. 

2. Indien de wijziging of aanvulling op het contract 

financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal Route Classique de huurder 

hierover vooraf inlichten. 

3. Indien een vast honorarium is overeengekomen, 

zal Route Classique daarbij aangeven in hoeverre de 

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een 

overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 7. Intellectuele eigendom 

1. Alle door Route Classique verstrekte stukken, zoals 
roadmaps, tochten, materialen, enzovoort zijn 
uitsluitend bestemd te worden gebruikt door de 
huurder/ deelnemer en mogen niet door hem zonder 
voorafgaande toestemming van Route Classique 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter 
kennis van derden gebracht. 
 
Artikel 8. Annulering 

1. Bij (gedeeltelijke) annulering door de huurder zijn 
de volgende voorwaarden van toepassing. 

a) tot 14 dagen voor aanvang van de huur 
wordt er 50% van het totale bedrag in 
rekening gebracht met een minimum van 
€50,00 incl. BTW. Eventuele gemaakte 
kosten voor speciale wensen of 
reserveringen worden volledig berekend. 
 b) Van 14 tot 3 dagen voor aanvang van de 
huur wordt 75 % van het totale bedrag in 
rekening gebracht. Eventuele gemaakte 
kosten voor speciale wensen of 
reserveringen worden volledig berekend. 
 c) vanaf 3 dagen voor aanvang van de huur 
wordt 100% van het totale bedrag in 
rekening gebracht. 
Wanneer verhuurder optreedt als 
intermediair en reserveringen plaatst bij 
derden gelden de annuleringsvoorwaarden 
van deze organisaties. 

2. Annuleren vanwege matige weersomstandigheden 
worden door verhuurder niet geaccepteerd, huurder 
krijgt in dat geval ook géén kosten retour. 
3. Route Classique heeft het recht om de 
overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke 
tussenkomst te annuleren, ook tijdens de 
leveringsperiode indien naar zijn oordeel het voertuig 
of de voertuigen niet op zorgvuldige wijze worden 
gebruikt. 
3. Route Classique is niet aansprakelijk voor schade 
voor de huurder die het gevolg is van ontbinding van 
de overeenkomst. 
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5. De huurder/deelnemer is verplicht tot naleving van alle 
aanwijzingen van de organisator of diens 
vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de 
overeenkomst te bevorderen. 
6. De bestuurder/deelnemer die onder invloed is van alcohol 
en/of drugs en/of andere beïnvloedende middelen of 
stoffen wordt uitgesloten van de verhuur. 
7. Alle verdere kosten buiten het contract om 
zijn voor rekening van de deelnemer of de huurder. 
8. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen 
route of het aanbevolen tijd- of reisschema en 
hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten 
voor rekening van de deelnemer. 
9. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het 
gedrag van elkaar. 
10. Bij wangedrag van één of meerdere deelnemers 
voor of tijdens de verhuur kan de verhuur met 
onmiddellijke ingang worden beëindigd. 
11. Wijzigingen in de gegevens van huurder/bestuurder 
dient huurder direct schriftelijk mee te delen aan 
Route Classique. Als huurder dit niet doet, is huurder 
aansprakelijk voor eventuele schade die Route Classique 
als gevolg daarvan lijdt. 
12. Indien het voertuig niet op het overeengekomen tijdstip 
is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig 
onmiddellijk terug te nemen. De uit de overeenkomst 
voortkomende verplichtingen van huurder blijven gelden tot 
het moment dat het voertuig weer in bezit is van 
verhuurder, waarbij: 

a) De huurder is verplicht tot het moment van 
inlevering een bedrag van €110,00 per dag, 
bovenop de vooraf afgesproken huurprijs 

  te betalen, waarbij een dagdeel geteld wordt 
als een dag. Deze verhoging is niet van kracht, 
indien de huurder kan aantonen dat de 
overschrijding van de huurtermijn het gevolg is 
van overmacht. 
b) De verhoging zoals opgenomen bij 12.a. staat 
los van het eigen risico van de huurder als 
gevolg van schade en gebreken. 

13. Huurder gaat akkoord met de opgegeven 
respectievelijk nog op te geven stand van de 
benzinetank bij vertrek en terugkomst met de auto. 
Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij 
vertrek wordt de benzinetank als volledig gevuld bij 
vertrek aangemerkt. 
14. Het voertuig wordt door de huurder / deelnemer bij het 
terugbezorgen afgeleverd met een volle benzinetank, 
tenzij anders is overeengekomen in het huurcontract. 
15. Indien het voertuig niet wordt afgeleverd met 
een volle tank benzine (Euro 95), wordt €15,-- 
(inclusief BTW) handelingskosten, plus de bijkomende 
benzineprijs in rekening gebracht. Dit wordt in mindering 
gebracht op de borg als de borg toereikend is. Anders wordt 
de eenmalige machtiging aangesproken. 
16. Route Classique brengt geen kosten in rekening 
per gereden kilometer 
17. Onder de overeenkomst valt gebruik van 
roadmaps, ongevallen- en inzittendeverzekering en 
verplichte verzekeringen voor het voertuig. 
18. De kosten van brandstof en andere 
gebruikskosten, zoals parkeergeld, pontgeld of tolgelden zijn 
voor rekening van de huurder c.q. de deelnemer. 
19. Reparaties aan de auto, zonder schriftelijke toestemming 
van Route Classique, zijn voor rekening van de huurder. 

6. De huurder heeft per voertuig een eigen risico van 
€450,-- (inclusief BTW) bij het retourneren van het 
voertuig met schade of gebreken. 
7. De huurder vult voor het eigen risico 
een eenmalige machtiging in van €450,-- (inclusief 
BTW)  per auto, waarvan Route Classique alleen 
gebruik maakt als er schade is of gebreken zijn 
ontstaan aan het voertuig, of als de borg niet 
toereikend is als het voertuig niet op het 
overeengekomen tijdstip is ingeleverd, of als de borg 
niet toereikend is voor achteraf nakomende kosten 
b.v. verkeersboetes en/of aftanken. Route Classique 
stelt huurder op de hoogte als zij is genoodzaakt 
gebruik te maken van de eenmalige machtiging. 
8. Bij groepsverhuur van meer dan één auto, dient de 
borg (€ 500,--) vooraf per bank te worden 
overgemaakt. 
9. Voor aanvang huur periode dient per voertuig het  
huurbedrag en borg (inclusief BTW) per bank te 
worden overgemaakt.  
10. In alle gevallen wordt de borg (€150,00) 
geretourneerd, na ongeveer 14 dagen na verhuur als 
Route Classique heeft vastgesteld dat de auto’s in 
goede staat zijn afgeleverd bij Route Classique en er 
geen schade of gebreken zijn en er geen nakomende 
kosten zijn. Achteraf binnen gekomen 
verkeersovertredingen worden in mindering gebracht 
op de borg. 
11. De deelnemer vrijwaren Route Classique 
voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor 
Route Classique op grond van de wet aansprakelijk 
mocht zijn en waarvoor de WA/verzekeringen of 
ongevallen- en inzittendeverzekering van 
Route Classique geen dekking mocht geven. 
12. De bestuurders/deelnemer vrijwaren Route 
Classique van alle boetes, transacties en 
administratieve sancties e.d., die aan de bestuurders / 
deelnemer mochten worden opgelegd ter zake van 
gedurende de leveringsperiode door de bestuurder / 
deelnemer gepleegde overtredingen. 
Dergelijke boetes, transacties en administratieve 
sancties e.d. komen volledig voor rekening van de 
huurder/bestuurder en vallen ook onder de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 
huurder/bestuurder. 
13. Voor schade aan goederen van deelnemers ten 
gevolge van enige schade, defect of verlies draagt 
Route Classique geen aansprakelijkheid. 
 
Artikel 12: Verplichtingen van de huurder, 
bestuurder en deelnemer 

1. De huurder is verplicht bij de totstandkoming van 
het contract alle persoonlijke omstandigheden 
van zichzelf en/of degenen namens wie hij de 
overeenkomst aangaat aan Route Classique te 
melden, voorzover deze van invloed kunnen zijn op 
een goed verloop van de verhuur. Deze verplichting 
geldt met name voor alle relevante medische en 
conditionele bijzonderheden. 
2. De bestuurder van een voertuig is minimaal 24 jaar 
oud. 
3. De bestuurder is minimaal 1 jaar in het bezit van 
een geldig Nederlands rijbewijs. 
4. Iedere bestuurder van een voertuig overlegt op de 
dag van levering een geldig rijbewijs en geeft een 
kopie daarvan af aan Route Classique. Iedere 
bestuurder tekent voor het akkoord gaan met de 
algemene voorwaarden en het privacy beleid. 
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Artikel 15. Verplichtingen Verhuurder 

1. Verhuurder levert het voertuig voorzien van de in 
Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, 
met volledig gevulde benzinetank en, voor zover verhuurder 
kenbaar is, in technisch goede staat af. 
2. Verhuurder geeft een duidelijke mondeling instructie tbv 
de bediening van het voertuig.  
3. Verhuurder stelt samen met deelnemer voorafgaand aan 
de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich 
al aan het voertuig bevindt wordt aangegeven.  
4. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering 
van het voertuig. 
5.Verhuurder dient al het mogelijke te doen om het open 
oldtimer gevoel aan de deelnemer over te brengen. 
 
Artikel 16. Gebruik van het voertuig 

1. Deelnemer dient op zorgvuldige wijze met het voertuig 
om te gaan. 
2. Deelnemer is zich bewust van het feit dat het voertuig een 
oldtimer betreft. Dit houdt in dat met enkele vitale 
onderdelen extra voorzichtig moet worden omgesprongen. 
3. Deelnemer is zich bewust van het feit dat een oldtimer is 
gemaakt voor de verkeersinfrastructuur van het jaar waarin 
de oldtimer is geproduceerd. 
4. Deelnemer dient zich aan de Nederlandse regels van de 
wegenverkeerswet te houden. 
5. Deelnemer is verplicht het voertuig in oorspronkelijke 
staat bij Route Classique terug te bezorgen. Bij aanvang van 
de huurperiode wordt door bestuurder en Route Classique 
samen de staat van de auto vastgesteld. 
6. Deelnemer dient alle vloeistoffen en de bandenspanning 
op het vereiste niveau te (laten) houden. 
7. Deelnemer is niet toegestaan lifters in het voertuig mee te 
nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het 
voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of 
betrouwbaarheidsproeven te houden. 
8. Het is deelnemer ten strengste verboden om in het 
voertuig te roken of op de banken of stoelen te staan. Dit 
geldt ook wanneer het dak van het voertuig is geopend. Bij 
beschadiging aan bekleding als gevolg van roken of staan in 
het voertuig wordt altijd een nieuwe bekledingsset in 
rekening gebracht ongeacht de staat van de bekleding 
voorafgaand aan de huur. 
9. Deelnemer dient het voertuig schoon in te leveren, 
wanneer dit niet het geval is worden de schoonmaakkosten 
in rekening gebracht. 
 
Artikel 17. Ontbinding van huur 

1. Verhuurder is gerechtigd het huurcontract zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen 
en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, 
onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten en 
schade, als blijkt dat de huurder/deelnemer tijdens de 
huurperiode: 
 - één of meer van de verplichtingen van het          
huurcontract  niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; 
 - indien huurder overlijdt; 
- huurder onder curatele wordt gesteld, hij surseance van 
betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt 
verklaard, ten aanzien van de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; 
- huurder naar het buitenland verhuisd; 
- beslag op het voertuig wordt gelegd. 

 

20. De huurder is aansprakelijk voor schade of 
verlies van bijgeleverde documenten, zoals 
kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en roadmaps en 
van de afgegeven sleutels van het voertuig. 
21. In geval van schade of verlies, al dan niet 
ontstaan door schuld van de deelnemers of 
bestuurder van het voertuig en opgetreden met 
betrekking tot het voertuig en/of enige derde, is de 
huurder verplicht Route Classique daarvan 
onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en 
bovendien schriftelijk te bevestigen. De deelnemers 
zijn verplicht de door Route Classique te geven 
instructies op te volgen en door de politie proces-
verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij het 
nalaten daarvan en het niet opvolgen van de 
instructies, zal de huurder voor de door dit verzuim 
eventueel door Route Classique 
te lijden schade aansprakelijk zijn. 
 
Artikel 13. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 
waarop Route Classique geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor Route Classique niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. 
2. Route Classique heeft ook het recht zich op 
overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 
Route Classique de overeenkomst is aangegaan. 
3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van 
Route Classique opgeschort of geannuleerd. 
4. Indien Route Classique bij het intreden van 
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds 
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te 
factureren en is de huurder gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds 
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige 
waarde heeft. 
 
Artikel 14. Geschillenbeslechting 

1. De rechter in de woonplaats van Route Classique is 
bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 
Niettemin heeft Route Classique het recht haar 
wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet 
bevoegde rechten. 
2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer 
artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden 
verklaard, zullen overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en 
zullen Route Classique en huurder in overleg treden 
ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking 
van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht 
worden genomen. 
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Algemene voorwaarden Route Classique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ook als tijdens de huurperiode omstandigheden 
blijken die, als verhuurder hiervan op de hoogte was 
geweest, hierdoor het huurcontract niet was 
aangegaan.  
3. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder 
verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te 
doen stellen. 
 
Artikel 18. Archivering 
Route Classique zal voor de verhuur verstrekte 
gegevens gedurende de minimale wettelijke 
bewaartermijn bewaren. 
 
Artikel 19. Auteursrecht 

1. Alle door verhuurder verstrekte stukken zoals 
roadmaps, routes, materialen, enz. zijn uitsluitend 
bestemd te worden gebruikt door de deelnemer en 
mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van verhuurder worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van 
derden gebracht. 
2. Aan verhuurder verstrekte foto’s en/of 
reisverslagen die tijdens de huur van de Oldtimers zijn 
genomen, worden eigendom van verhuurder en 
kunnen voor publicatie worden gebruikt. 
 
Artikel 20. Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen Route Classique en 
de huurder is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de 
voorwaarden 

1. Route Classique behoudt zich het recht voor deze 
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds 
gesloten overeenkomsten met inachtneming van een 
termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking 
van de wijziging. 
3. Indien huurder een wijziging in deze voorwaarden 
niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de 
nieuwe voorwaarden van kracht worden de 
overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de 
ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de 
ingangsdatum van de wijziging is. 
4. Van toepassing is steeds de versie die gold ten 
tijde van het totstandkoming van de overeenkomst. 
 
Route Classique wil een zorgeloze dag aanbieden  
waarbij er alles aan gedaan wordt, wat in het 
vermogen van Route Classique ligt om dit mogelijk te 
maken. Wij vertrouwen er dan ook op deze Algemene 
Voorwaarden minimaal te hoeven gebruiken. 
 
EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN 
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Privacy beleid 

Route Classique is een verhuurbedrijf voor oldtimers. Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt Route 
Classique  bepaalde persoonsgegevens; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en 
bestrijding van fraude en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals uiteengezet in dit privacy 
beleid. 

Algemene uitgangspunten  

We raden u aan om dit document goed te lezen voordat u gebruik gaat maken van diensten van Route 
Classique en regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Zijn er vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust 
contact met ons op via info@routeclassique.nl  

Door het huren van een oldtimer van Route Classique en gebruik te maken van de diensten van Route 
Classique gaat u akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens zoals 
uiteengezet in dit privacy beleid.  

Route Classique neemt privacy serieus. Daarom houdt Route Classique zich onder andere aan de volgende 
uitgangspunten voor gegevensbescherming:  

 Route Classique verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze;  

 Route Classique is transparant over alle gegevensverwerking;  

 Route Classique vraagt indien vereist vooraf je toestemming;  

 Route Classique respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar;  

 

Wie is Route Clasique en hoe kan ik contact opnemen met Route Classique?  

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verstrekt aan Route Classique 
is Route Classique, gevestigd te Sint Hubertuslaan 44, 3972 WL  DRIEBERGEN-RIJSENBURG.   

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Route Classique kun u per e-mail stellen via 
info@routeclassique.nl Of telefonisch via +31 (0)6-21695723  

Waarom verwerkt Route Classique persoonsgegevens?  

Route Classique verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden en voor de onderstaande 
doeleinden. Je persoonsgegevens zijn vereist en je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te 
gebruiken voor:  

Het maken van een reservering: Contactgegevens, volledige naam, straat en huisnummer, postcode en 

woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres, legitimatienummer en de geldigheid ervan, een 
kopie van legitimatiebewijs, rijbewijs en betalingsgegevens (d.w.z. IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling) 
zijn vereist om een reservering te maken bij Route Classique, om te controleren of je aan de vereisten voldoet 
(zoals een geldig legitimatiebewijs/rijbewijs, controle van je identiteit en leeftijdscategorie) en betalingen te 
verwerken.  

Het aangaan van een verhuurcontract: contactgegevens van de huurder en bestuurder, volledige naam, 

straat en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, emailadres, 
legitimatienummer en de geldigheid ervan, een kopie van legitimatiebewijs, rijbewijs en betalingsgegevens 
(d.w.z. IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling) zijn vereist om een verhuurcontract en 
verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Om een verzekering te aan te gaan moet Route Classique huur/ 
persoonsgegevens kunnen doorgeven aan haar verzekeringsmaatschappij.  
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Voor een eenmalige SEPA machtiging: Contactgegevens, volledige naam, straat en huisnummer, postcode en 
woonplaats, land, emailadres, betalingsgegevens (d.w.z. IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling) zijn vereist 
voor een eenmalige SEPA machtiging. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet Route Classique betaal- en 
persoonsgegevens kunnen doorgeven aan haar bank. 
 
Het maken van een cadaubon: Contactgegevens, volledige naam, straat en huisnummer, postcode en 

woonplaats, land, telefoonnummer, emailadres betalingsgegevens (d.w.z. IBAN-rekeningnummer en 
tenaamstelling) 

 
Behalve voor het bovenstaande, kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende:  

Naleving wetgeving: Route Classique kan om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om 

persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze overeenkomst, bijvoorbeeld 
voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel; 

Het afhandelen van verkeersovertredingen: We kunnen persoonsgegevens, contactgegevens, een kopie van 

het verhuurcontract evenals een kopie van het legitimatiebewijs delen met de betreffende instantie voor het 
kunnen incasseren van de sanctie bij de verantwoordelijke huurder/bestuurder.  

Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering: Kunnen we persoonsgegevens, contactgegevens, een 

kopie van het verhuurcontract evenals een kopie van het legitimatiebewijs delen met de 
verzekeringsmaatschappij. 

Fraudeopsporing: Route Classique verwerkt je persoonsgegevens voor fraudeopsporing, om fraude en 

misbruik te voorkomen en oplichters en andere (auto)criminelen uit de buurt te houden. Als we een redelijk 
vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan jou, of dit vaststellen, 
dan verwerken we persoonsgegevens om te voorkomen dat je in de toekomst nog gebruik kunt maken van 
onze dienst;  

Service: we kunnen contact- en persoonsgegevens verzamelen en delen om service te bieden, om vragen te 
beantwoorden en je bijvoorbeeld te helpen als er een probleem is;  

Informatieberichten: we kunnen informatieberichten (geen marketingcommunicatie) sturen die noodzakelijk 

zijn om de diensten te verlenen (zoals systeemmeldingen en tekstberichten die een verhuurder ontvangt als 
een huurder interesse heeft in een voertuig, of een melding als een reservering niet is afgerond). Route 
Classique kan je ook informatie sturen over een reservering en een vragenlijst of beoordelingsformulier / link 
om in te vullen nadat je een reservering hebt gemaakt;  

Communicatie en beoordelingen: Route Classique kan je naam, profielfoto en beoordelingen verwerken om 

beoordelingen en ervaringen te uploaden. Route Classique mag ook gebruikerservaringen / beoordelingen op 
haar website plaatsen, onder vermelding van persoonlijke gegevens van gebruikers;  

Gegevensaggregatie: Route Classique kan je persoonsgegevens samenvoegen om anonieme gegevens te 

creëren die niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, om de verwerking van persoonsgegevens 
tot een minimum te beperken;  

In welke gevallen verstrekt Route Classique contactgegevens en/of persoonsgegevens aan derden? 

In bepaalde gevallen mag Route Classique contactgegevens en/of persoonsgegevens op een need-to-know-
basis delen met derden.  
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Derde-dienstverleners: voor haar dienstverlening deelt Route Classique je contactgegevens en/of 
persoonsgegevens met derde-dienstverleners, zoals:  

 Verzekeringsmaatschappij 

 Belastingdienst 

 (internationaal) Bankverkeer  

Bevoegde autoriteiten: Route Classique maakt contactgegevens en persoonsgegevens bekend aan 

autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt 
noodzakelijk voor inning, de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude;  

Zakelijke partners: Route Classique kan de diensten van haar partners in de website integreren of partners de 

mogelijkheid bieden hun producten en diensten op de website aan te bieden, om haar zakelijke partners te 
helpen hun diensten aan de man te brengen.  

Zijn er vragen over het delen van gegevens met derde partijen? Neem dan gerust contact op met Route 
Classique via info@routeclassique.nl  

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?  

Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je aan Route Classique verstrekt voor verwerking correct en relevant 
zijn. Route Classique respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar. Wil je je rechten uitoefenen, 
meer weten over de persoonsgegevens van jou die Route Classique verwerkt, of persoonsgegevens wijzigen of 
verwijderen? Neem dan contact op met Route Classique via info@routeclassique.nl. Route Classique zal je 
verzoek zonder onnodige vertraging mits uitvoerbaar uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van 
het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.  

Indien Route Classique niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, 
wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Route Classique je vragen – zonder onnodige vertraging – om je 
verzoek (nader) te specificeren. Route Classique schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Route 
Classique de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Route Classique stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd 
een bevestigingsbericht.  

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Route Classique het gebruik van jouw 
persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen of, in geval van een verzoek 
tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, 
tenzij uitvoering van je verzoek in strijd is met de wet of ingaat tegen een legitiem zakelijk belang van Route 
Classique. Route Classique zal je daarvan op de hoogte stellen.  

Na verhuur kunnen bepaalde contactgegevens en/of persoonsgegevens bewaard blijven, zoals je 
verhuurcontract, factuur en eenmalige SEPA machtiging.  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Route Classique bewaart alle gegevens (contact- persoons- huurgegevens), informatie (aanvullende, betalings 
en formulieren (verhuurcontract, eenmalige SEPA machtiging, kopie rijbewijs/identiteitskaart/paspoort) 
minimaal 7 jaar na verhuurdatum. Gegevens voor naleving wetgeving worden bewaard zoals vereist is door 
toepasselijke wetgeving. 

Houd er rekening mee dat we om fraude tegen te gaan de noodzakelijke persoonsgegevens gedurende een 
redelijke termijn mogen bewaren.  

Route Classique mag de verzamelde gegevens altijd in een geaggregeerde en anonieme vorm bewaren voor 
analyse en onderzoek, marktonderzoek en/of fraudebescherming.  

******** 

 


