Tarieven en werkwijze 2018
U kan uw aanvraag telefonisch of per e-mail aan Incognito doorgeven.
Van belang hierbij is datum, uur en beginlocatie. Graag ontvangen wij indien mogelijk de adressen
die aangedaan worden zodat de chau eur zich optimaal kan voorbereiden op de route. Heeft u
voorkeur voor een bepaalde chau eur? Dan trachten wij hierin te voorzien. Uiterlijk de dag voordien
krijgt u per e-mail of per SMS een bericht met de naam en GSM nummer van uw chau eur.

Verhuur van een directiechau eur
Het uurtarief bedraagt €32 eBTW voor een directiechau eur, met een minimale afname van 3u per
opdracht. Het uurtarief gaat van start van zodra de chau eur zich op de afgesproken locatie heeft
gemeld en eindigt wanneer hij de startlocatie op het einde van de opdracht terug verlaat.

Autoverhuur met directiechau eur
Incognito kan diverse wagens met directiechau eur voor u voorzien. Het uurtarief voor een wagen
met chau eur bedraagt: €70 voor onze Mercedes-Benz S350dL, €70 voor de BMW X5 3.0d, €50
voor de Mercedes-Benz V250d. Alle voorgaande prijzen zijn iBTW, brandstof en kilometers met een
minimale afname van 3u per opdracht. Wij kunnen tevens andere voertuigen met chau eur aanbieden, hiervoor zijn de tarieven op aanvraag. Voor evenementen of grote partijen hebben wij diverse
touringcars beschikbaar.

Reiskostenvergoeding
Reiskosten worden niet aangerekend bij het verhuur van een directiechau eur wanneer de startlocatie op 20 kilometer van onze standplaats is. Indien de startlocatie zich buiten deze zone bevindt, dan
geldt het uurtarief van een directiechau eur.
Mocht de chau eur elders eindigen dan waar de opdracht gestart is, dan wordt de reistijd en reiskosten naar de startlocatie in rekening gebracht.
Voor opdrachten waarbij een wagen met directiechau eur wordt gevraagd, start het bovenvermeld
uurtarief bij vertrek op de standplaats en blijft dit lopen tot terugkeer op diezelfde standplaats.

Maaltijdvergoeding
Wanneer een opdracht 8u of meer duurt, dan rekenen wij een lunch/dinervergoeding aan van
€12,50. Bij opdrachten die langer dan 12u00 duren bedraagt deze vergoeding €25,00.
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Overnachtingen
Betreft de opdracht een rit inclusief een overnachting, dan worden de rusturen, met een maximum
van 10u niet in rekening gebracht. Indien u geen slaapgelegenheid in een hotel voorziet, dan wordt
er in de Benelux €100 en in de rest van Europa €125 per nacht aangerekend.

Zon- en nationale feestdagen
Op zondagen en Belgische feestdagen geldt een uurtarief van 150% van het standaard uurtarief.
Openbaar vervoer
Na 22u00, en voor locaties waar geen openbaar vervoer beschikbaar is, zullen bijkomende kosten in
rekening gebracht worden. Incognito brengt zoveel mogelijk de klant hier vooraf van op de hoogte.
Algemene voorwaarden
Op verzoek wordt een afschrift van onze algemene voorwaarden toegestuurd.
Annuleringskosten
U kan een verleende opdracht kostenloos annuleren tot 7 dagen voor aanvang. Bij een annulatie
binnen de 7 dagen wordt er 50% van de opdracht in rekening gebracht. Wanneer u binnen de 24 uur
annuleert zal 100% van de opdracht worden aangerekend.
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