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Algemene Huurvoorwaarden: 

 
Artikel 1: 

Huurder dient minimaal de leeftijd van 20 jaar te hebben bereikt en is in het 

bezit van een geldig bromfietsrijbewijs of geldig Nederlands auto rijbewijs. 

 

Artikel 2:  

Bij het gebruik van de scooters: 

- Dient de huurder zich te houden aan de geldende wetgeving en 

verkeersregels. 

- Is de huurder verplicht om uitsluitend verharde en geasfalteerde wegen en 

fietspaden te gebruiken. 

- Verklaart de huurder de scooter te verzorgen/gebruiken overeenkomstig de 

bestemming. Het is niet toegestaan de scooter aan derden in gebruik af te 

staan. 

- Draagt de huurder verantwoording over de scooters door op een verantwoorde 

manier met de scooter om te gaan. 

- Dient de scooter zoveel mogelijk zichtbaar voor anderen geparkeerd te worden 

en op slot gezet te worden middels het stuurslot en het bijgeleverde 

kettingslot. 

- Is het niet toegestaan de scooter te besturen onder invloed van drugs of 

alcohol. 

- Is het niet toegestaan met meer dan 1 persoon plaats te nemen op de scooter 

zonder toestemming van de verhuurder. 

 

Artikel 3:  

De maximale belastbaarheid van de scooters bedraagt 150 kg. 

 

Artikel 4:  

De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de 

overeenkomst inclusief de borg contant betaald te hebben. Bij terugbezorging van 

de scooter wordt de borg terugbetaald mits er geen schade of andere gebreken 

worden geconstateerd door de verhuurder. 

 

Artikel 5:  

Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Bij 

tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 2,50 per scooter per heel of gedeeltelijk 

verstreken kwartier. 
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Artikel 6:  

De scooters worden afgeleverd met een volle tank. De huurder dient tijdens de 

huurperiode zorg te dragen voor voldoende brandstof. De scooter dient volgetankt 

weer ingeleverd te worden. Er wordt een schatting gemaakt indien de tank niet 

vol wordt ingeleverd welke in rekening wordt gebracht bij huurder. 

 

Artikel 7:  

De verhuurder heeft het recht de scooter bij teruggave te inspecteren op schade 

en gebreken. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de 

huurperiode aan de scooter of toebehoren zijn toegebracht en daaruit 

voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en 

onverschillig of dat in of buiten overmacht is geschiedt. De schade zal met de 

borg worden verrekend en indien deze niet toereikend is op de huurder worden 

verhaald. Verhuurder heeft het recht de hoogte van de ontstane schade zelf vast 

te stellen.  

 

Artikel 8: 

Gehuurde scooters zijn niet verzekerd voor diefstal-of casco schade. De huurder is 

aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde scooter, tegen 

bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. 

Schade aan derden, veroorzaakt met een gehuurde scooter is verzekerd, 

uitgezonderd het eigen risico van  € 175,-   Inname en / of borgteruggave ontslaan 

de huurder niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling door ontstane schade 

tijdens zijn of haar huurperiode. 

 

Artikel 9: 

Voor eventuele kosten en/ of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van 

de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige 

schade en/ of defect en/ of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan 

derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. 

Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening 

huurder. 

 

Artikel 10: 

Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en is de huurder 

verplicht de door de verhuurder opgegeven instructies op te volgen en  ter plekke 

een schadeformulier in te vullen.   



K.V.K: 54997054 Distelvinklaan29, 3951WN Maarn  Tel nr.: 06 21 29 06 42 

 

Artikel 11:  

Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht 

over de locatie waar men zich bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder 

rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter 

te regelen mits beschikbaar. De scooter dient nooit onbeheerd achter te blijven, 

tenzij de exacte locatie bekend is en de scooter met het slot vastgemaakt is aan 

een vast voorwerp.  

 

Artikel 12:  

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder 

rechterlijk tussenkomst en zonder opgaaf van reden te ontbinden. Tevens zal er 

geen verhuur plaatsvinden indien er geen geldig rijbewijs overlegd kan worden. 

 

Artikel 13:  

Annuleren kan kosteloos tot 1 dag vooraf. 

 


