Algemene HUURVOORWAARDEN Motorette

Onder verhuurder wordt verstaan:

Motorette Scooterverhuur Achterhoek

Onder huurder wordt verstaan:

ondergetekende

Onder het gehuurde wordt verstaan:

Motorette Vespa met alle toebehoren als zijnde vermeld
op de overeenkomst.

Artikel 1: Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de Vespa
krijgt u een gedetailleerde instructie over de werking van de Vespa.

Artikel 2: Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een

minimum leeftijd te hebben van 18 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig bromfietscertificaat of
geldig Nederlands rijbewijs.

Artikel 3: Ondergetekende dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse
wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met
het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4: De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief
borg) betaald te hebben.

Artikel 5: De Motorette Vespa is W.A. verzekerd. Bij aflevering van de Vespa wordt een schadeformulier
meegeleverd.

Artikel 6: Bij parkeren dient de Motorette Vespa te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde 4sterren slot. De huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging (aan een vast punt).
Artikel 7: De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe
ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Vespa toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit

gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te
worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder
aansprakelijk voor de dagwaarde van de Motorette Vespa. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De

huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die
van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale

schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.
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Artikel 8: Het huren van de Motorette Vespa geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor
welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of
goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 9: Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in

gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 10: Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een
tarief van € 10,- per Motorette Vespa, per uur.

Artikel 11: De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde Vespa verzorgen en deze

overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na
vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 12: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds,
te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 13: De Motorette Vespa dient minimaal 24 uur van te voren worden gereserveerd. Bij vroegtijdige
reservering van groepen (4 of meer) dient 25% van de overeenkomst minimaal 1 week van te voren te
worden overgemaakt naar IBAN nummer NL 44 RABO 0386.1041.74 t.n.v J.J.H. Ubbink.

Artikel 14: Annuleringen door de huurder dienen minimaal 1 week van te voren te worden ingediend. De
verhuurder is te allen tijde gemachtigd verhuur te annuleren.
Artikel 15: De huurder betaalt een borg van € 150,00 per Motorette Vespa voor aanvang aan de verhuurder.

(Aantal 1: €150,- Aantal 2: € 250,- Aantal 3 t/m 10: € 100,- per scooter tot max. € 400,- Aantal boven 10:
tot max. € 600,- ). Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de Vespa in eenzelfde staat,
als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele

schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder
op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan

hiervoor, indien nodig, aangewend worden. De borg dient voorafgaand aan de huur betaald worden, dit kan
contant of via de bank worden overgemaakt, waarna deze, conform voorwaarden terugstort zal worden.

Ondergetekende (hoofdhuurder) verklaart hierbij, dat alle deelnemers de algemene huurvoorwaarden van
Motorette hebben ingezien en hiermee akkoord gaan en verklaart tevens dat alle bestuurders in bezit zijn van
een geldig rijbewijs, betreffende volgende reservering:
Aantal Vespa’s :
Huurdatum:
Voornaam:

Aantal personen
….....…… / …….................. / 2020

Huurtijd:

van ……… uur tot ……… uur

Achternaam:

Straat:
Postcode:
Telefoon:
Legitimatienummer:
Handtekening

Huisnr.:
Plaats:
e-mail:
Bromfietscertificaat / Rijbewijs
svp doorhalen wat niet van toepassing is

Borg:

Bank

Contant
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