HUURVOORWAARDEN
Standaardvoorwaarden betreffende huur/verhuur van fietsen en bromfietsen, gedeponeerd d.d.
30 maart 1979 bij de Griffie van Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage door de Nederlandse Christelijke Bond
van Rijwiel- en motorhandelaren geregistreerd onder nr. 371997
1. De huurder wordt geacht de gehuurde materialen in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt
geacht het materiaal in goede staat te hebben afgeleverd.
2. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde materialen en zal zowel de
reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.
3. De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de gestelde inleverdatum van de fiets contant worden voldaan
aan de verhuurder.
4. Bij inleveren na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat het materiaal later dan
overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment
van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van € 5,-- voor iedere dag dat het materiaal
te laat wordt teruggebracht.
5. Ten alle tijden is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder,
ter zake van de huursom en/of eventuele schadevergoeding, te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele
verschuldigde op de huurder te verhalen.
6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde voor het materiaal, huurderving daarbij niet inbegrepen.
U dient zelf aangifte te doen bij de politie en de sleutel bij ons in te leveren.
7. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem/haar verhuurde materiaal verzorgen.
8. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
M.u.v. van motorrijtuigen bijv. elektrische scooters die per scooter WA -verzekerd zijn.
9. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
10. Mochten er zich onverhoopt toch problemen voordoen met ons materiaal of verkeert u in nood,
neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 026 – 495 30 50.
Aanvulling voor de Veluwe- of Waalscooter:
Voorwaarden Veluwe- of Waalscooterhuur
1. Gebruik van de Veluwe- of Waalscooter is voor eigen risico. U bent wel WA verzekerd, dat is zonder
bestuurders verzekering.
- De borg (in contanten) is € 50,- per scooter met een maximum borgstelling van € 200,-.
- Eigen risico bij schade is minimaal € 150,- en maximaal € 700,-.
2. Overtredingen en verkeersboetes zijn voor eigen rekening.
3. Afwijken van de route (met kans op een lege accu) is voor eigen risico.
4. Minimum leeftijd van de bestuurder is 16 jaar. Passagiers minimaal 8 jaar.
- Bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B of AM.
5. Huurperiode maximaal 3 uur.
6. Huursom wordt vooraf voldaan.
De veiligheid
De scooters worden zeer zorgvuldig onderhouden om garant te staan voor de optimale veiligheid van de deelnemers.
Er is gekozen voor een mooie en meest veilige route. Deelname is voor eigen risico. Als u met meer personen bent,
dient u andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
Vergunningen voor routes
Voor alle door ons uitgezette routes hebben wij toestemming van terreineigenaren. Wij schenken een deel van onze
inkomsten om hen te helpen bij het behoud van hun unieke en prachtige natuur -& cultuurgebieden. Vereniging
Natuurmonumenten heeft ons vergunning verleend, gebaseerd op de richtlijnen van het natuurzorgsysteem Support
for Nature. We zorgen ervoor dat het evenement veilig is, zo min mogelijk schade aan de bodem en de natuur
teweegbrengt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor bezoekers en omwonenden.

Wij wensen u veel plezier!

