Bij akkoord van de rit geldt onderstaande regeling.
Als bevestiging van uw vervoer dient u de helft van het afgesproken bedrag over te
schrijven op het volgende rekeningnummer BE80 0682 5208 8677.
Duidelijke vermelding van de naam en de datum van de afgesproken rit. Na de
bevestiging ontvang je nog een duidelijke mail met de nodige uitleg en stappen die
moeten gevolgd worden. Deze mail zal ook een bijlage bevatten met de voorschot
factuur. Deze voorschot moet tijdig betaald worden. Wanneer deze niet tijdig
betaald is wordt de rit automatisch geannuleerd.
De annulering van het vervoer dient uiterlijk 48 uur van tevoren gemeld te worden.
Annuleert U binnen de 48 uur dan wordt er 50% van het voorschot opgenomen.
Is er geen annulering en staat de chauffeur op de afgesproken plaats dan wordt de
totale voorschot opgenomen.
Wanneer de rit is uitgevoerd ontvangt u nadien een factuur met het resterende
bedrag.
Dit bedrag kan vermeerderd worden met onderstaande supplementen zoals extra
wachttijd* en kosten als gevolg van schade of bevuiling**.
De wachttijd start wanneer er langer dan 15 minuten moet gewacht worden op de
afgesproken plaats.
De chauffeur rijdt enkel naar plaatsen die op voorhand zijn afgesproken. Wanneer er
een wijziging is dan moet dit op voorhand worden doorgegeven.
De tarieven die worden vermeld zijn tarieven exl. Btw (6%).
Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Brugge bevoegd.
Taxi Bracke is een onderverdeling van BVBA Bracke – Clincke.
*Wachttijd 12,50/15 minuten.
**Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant zullen eveneens worden doorgerekend. Hiervoor zal er een extra kost worden aangerekend van
125,00€.
Door Uw laatste factuur tijdig te betalen vermijdt U onnodige kosten. Bij een laattijdige betaling zijn wij genoodzaakt om U een herinnering op te sturen. De kost van deze
herinnering (5,46€) wordt U in dit geval aangerekend. Alsook een nalatigheidsintrest
van 10% op het totale openstaand bedrag.

