
Algemene Huurvoorwaarden 
 

 
Algemeen: 
 
1:1  Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren en  
       leveren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden. 
1:2  Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons 
       uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 
1:3  Het  maximale draaggewicht is 100 kg. 
1:4  De bestuurder van de E-Step Fat Max dient minimaal 16 jaar te zijn. 
1:5  Bij verhuur dient minimaal 1 persoon de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt. 
1:6  De bestuurder van de E-kickbike is vergelijkbaar met een fietser en dient zich hiernaar te 
gedragen. 
 
Huurperiode: 
 
2:1  Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode als in de overeenkomst vermeld. 
2:2  De huurder, dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst 
       eindigt te retourneren. 
2:3  Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd,         
       hebben wij het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen   
       geretourneerd worden. 
2:4 De huurperiode eindigt, nadat het gehuurde is ingenomen en d.m.v. inspectie akkoord bevonden      
       Is. 
 
Gebruik gehuurde goederen: 
 
3:1  Huurder dient zich te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels. 
3:2  Het is de huurder verplicht om uitsluitend verharde en geasfalteerde wegen en fietspaden te    
       gebruiken. 
3:3  Het is niet geoorloofd goederen aan derden in gebruik af te staan 
3:4  Huurder draagt verantwoording over de goederen door deze op een verantwoorde wijze te  
       gebruiken. 
 
Betaling: 
 
4:1  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van goederen uitsluitend op  
       basis van contante betaling. 
4:2  De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst 
       inclusief de borg (€ 100,- per step)betaald te hebben. 
4:3  Bij terugbezorging van de goederen wordt de borg terugbetaald mits er geen schade of andere 
       gebreken worden geconstateerd door de verhuurder.   
4:4  Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dient de betalingen voorafgaand  
       aan overeengekomen huurdatum op een door ons aan te wijzen rekening te zijn voldaan. 
4:5  Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.  
4:6  De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke  
      tussenkomst te ontbinden. 
 
 
 



 
 
 
 
Risico: 
 
5.1 Bij gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico van 

de huurder. 
5.2 De steps zijn WA-verzekerd met een uitzondering van het eigen risico van € 500,- 
5.3 Gehuurde goederen zijn niet verzekerd  voor diefstal-of casco schade. De huurder is  

aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde goederen, tegen bedragen welke 
door de verhuurder naar normale normen wordt vastgesteld.  

5:3  Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder mocht(en)  ontstaan, ten gevolge  
        van enige schade en/of defect en/of verlies van goederen, draagt de verhuurder geen  
        aansprakelijkheid. 
5:4  Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient de huurder de door de  
       verhuurder opgegeven instructies te volgen. 
 


