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Huurvoorwaarden E-scooters

Onder het gehuurde wordt verstaan: De E-scooter met alle toebehoren.

Onder huurder wordt mede verstaan: Hoofdhuurder, verantwoordelĳk voor al het gehuurde.

Ten behoeve van deze huurovereenkomst wordt een kopie van het rĳbewĳs gemaakt en wordt het rĳbewĳsnummer
op de huurovereenkomst genoteerd.
Bĳ meerdere huurders uit een groep wordt één huurder als hoofdhuurder aangewezen.
Van iedereen wordt een kopie van het rĳbewĳs gemaakt.

De E-scooter wordt afgeleverd met routekaart, kopie kentekenbewĳs en groene kaart, die na afloop weer in goede
staat moeten worden ingeleverd.

Prĳs voor het huren in de ochtend: € 35,00 van 09.00 uur tot 12.30 uur;
Prĳs voor het huren in de middag: € 35,00 van 13.30 uur tot 17.00 uur;
Prĳs voor het huren van een hele dag: € 55,00 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Een door de huurder gereserveerde E-scooter wordt vanaf tĳdstip afgesproken huur één uur beschikbaar gehouden.
Hierna vervalt de reservering, tenzĳ anders is afgesproken.

Het huren van een E-scooter is geheel op eigen risico van de huurder. De verhuurder is op geen enkele wĳze
aansprakelĳk voor letsel of schade dat is ontstaan door het verhuren van een E-scooter aan de huurder of
bestuurder, derden of aan eigendommen van de huurder.

De huurder verklaart hierbĳ dat:
- Hĳ/zĳ 18 jaar of ouder is en een geldig bromfietsrĳbewĳs of rĳbewĳs A of B in het bezit heeft;

- Hĳ/zĳ WA-verzekerd is en verzekerd is voor ziektekosten;

- Hĳ/zĳ de capaciteit en gezondheid heeft om een E-scooter te besturen op de aangegeven route(s).

Algemene voorwaarden:
1. De huurder is aansprakelĳk voor diefstal van de E-scooter of alle schade welke gedurende de huurtĳd aan de

E-scooter met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet of
dit in of buiten overmacht geschiedt. De huurder zal de kosten van schade volledig aan de verhuurder betalen,
tenzĳ een deel van het eigen risico is afgekocht.

2. In geval van defect, verlies van of schade aan de E-scooter, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan
onmiddellĳk (telefonisch) in kennis te stellen en de exacte locatie van de E-scooter door te geven. Voor
eventuele kosten en/of schade, welke de huurder aan de E-scooter met toebehoren òf aan derden toebrengt,
draagt de verhuurder geen aansprakelĳkheid.
Dit is niet van toepassing indien dit een gevolg is van een defect aan de E-scooter, dat reeds aanwezig was bĳ
de aanvang van de huur.
Is verder rĳden onmogelĳk dan zal de verhuurder trachten een vervangende scooter regelen, mits deze
beschikbaar is. Zo niet, dan heeft men recht op teruggave van het verhuurbedrag over de periode dat men geen
gebruik van de E-scooter heeft kunnen maken.

3. De verhuurder is niet aansprakelĳk voor alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die gedurende
de huurtĳd aan de huurder zĳn opgelegd, vanwege gepleegde misdrĳven en/of overtredingen.
De huurder vrĳwaart de verhuurder van alle schade, waarvoor de verhuurder door de WA-verzekering van de
verhuurder geen dekking wordt gegeven.
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4. In geval van no-show (niet op komen dagen dan wel niet afbellen van de reservering) wordt de gehele huur in
rekening gebracht.

5. Indien de E-scooter per dag is verhuurd, wordt de E-scooter 's avonds vóór 17.00 uur teruggebracht bĳ de
verhuurder. Indien de E-scooter niet binnen de gehuurde termĳn is teruggebracht, wordt er € 10,00 per uur na de
afgesproken inlever tĳd berekend met een maximum van € 55,00 per dag.
Indien dit geschiedt door overmacht als defect of ongeluk, volgt geen naheffing.

6. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tĳde te ontbinden, indien naar zĳn oordeel de E-scooter
door de huurder niet op juiste of zorgvuldige wĳze wordt gebruikt.

7. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tĳde zonder rechtelĳke tussenkomst te ontbinden,
indien naar zĳn oordeel de scooter door de huurder niet op juiste of zorgvuldige wĳze wordt gebruikt.

8. De borg en de huurprĳs worden betaald voordat de scooter meegegeven word.
De borg bedraagt €125,00 per E-scooter. Bĳ het gelĳktĳdig huren van méér E-scooters, geldt een borg van
€ 100,00 per E-scooter.
Bĳ schade die aangebracht is door de huurder, wordt het schadebedrag afgetrokken van de borg. Bĳ schade vanaf
€ 125,00 wordt de volledige borg ingehouden.
Na beëindiging van het huurcontract wordt de borg geretourneerd, via overschrĳving of contant.

9. Voor de WA-verzekering geldt een eigen risico van €1000,-. Dat betekent dat de huurder bĳ schade aan derden
verplicht is dit eigen risico te betalen.
Het eigen risico kan verlaagd/afgekocht worden tot € 175,00 door betaling van € 10,00 aan afkoopsom boven op
de huurprĳs.

10. Huurder en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode te allen tĳde te houden aan de Nederlandse
wetgeving en verkeersregels en verplicht(en) zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te
gebruiken.
Daarbĳ wordt altĳd op een verantwoorde en tevens verantwoordelĳke manier met het gehuurde omgegaan.
Alle herstelkosten vanwege het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde dan wel veldwegen
worden achteraf in rekening gebracht.

11. Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan of
aan derden over te dragen.

12. Voor en tĳdens de scootertocht mogen er onder geen voorwaarde alcoholische dranken worden genuttigd of
medicĳnen gebruikt zĳn of worden die de rĳvaardigheid kunnen beïnvloeden.

13. De scooter mag nooit zwaarder belast worden dan 130 kg.

14. Niet claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlĳke situatie voordoet is een vaste regel! (U rĳdt in een
natuurgebied).

15. Bĳ aflevering van de E-scooter worden mondeling de gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van
het voertuig doorgenomen. De gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder
gegeven instructies dienen direct, onverwĳld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden
opgevolgd en uitgevoerd.

16. De huurder dient de scooter te parkeren op een veilige en zichtbare plaats. Dit om risico op diefstal van de scooter
te voorkomen dan wel te beperken.

Loenen, 9 Augustus 2022


