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Gebruiksregels verhuur-items VeluweActief 
De hoofdhuurder wordt geacht deze informatie door te geven aan zijn gezelschap / medehuurders. 
 
Algemene gebruiksregels, geldend voor alle verhuur items. 
Vóór het rijden dient iedere gebruiker instructie te hebben gezien op video of ter plaatse. 
 

1. U dien nabij de verhuuruitgifte proef te rijden en checken of alles in orde is.  Zijn er vragen, kom dan terug. 
2. Indien u vanuit veiligheidsoverweging besluit niet met het verhuur item op pad te gaan, kunt u dit item omwisselen 

voor een ander vervoersmiddel, indien beschikbaar. 
3. Bij huur van een van onze verhuur items kunt u ten aller tijdens gebruik maken van een gratis huurhelm. Niet bij elk 

item verplicht, maar wij raden het wel bij al onze items aan! 
4. Test voor het gebruik wat de voor-rem en wat de achterrem is.  Probeer de remmen uit op het eerste vlakke stuk nabij 

de verhuuruitgifte om aan te voelen hoe deze reageren. 
5. Gebruik altijd beide remmen en nooit alleen de voor-rem. Let op, bij steile afdalingen is de remweg langer. Hou uw 

snelheid onder 25 kilometer per uur, dus heuvelafwaarts altijd remmen. 
6. U houdt zich aan de verkeersregels. Overtredingen en verkeersboetes zijn voor eigen rekening. 
7. Wildroosters kunnen erg glad zijn, hiervóór altijd extra vaart minderen (tot maximaal 5 km per uur). 
8. Rij niet te dicht achter / naast elkaar.  
9. De huurder gebruikt het gehuurde item op een wijze waarvoor deze bedoeld is. Wij verhuren onze vervoersmiddelen 

om comfortabel, origineel van de omgeving te genieten, maar blijf alert en geconcentreerd. 
10. De gehuurde vervoersmiddelen zijn NIET bedoeld en geschikt om te racen om onderlinge wedstrijdjes mee te houden.  
11. Niet mobiel bellen (of andere apparatuur bedienen) tijdens de rit. 
12. Het gehuurde mag niet onbeheerd of on-afgesloten worden achtergelaten. Er is geen verzekering tegen diefstal.  
13. Bij pech onderweg, bel VeluweActief voor overleg. Wellicht kunnen we u telefonisch helpen met herstel of we komen 

ter plaatse repareren of halen de fiets (of anders) en wellicht u ook, op. 
14. U dient kennis te nemen van onze algemene huur voorwaarden,  bij huur gaat u hiermee akkoord. 

Onze fietsen worden zeer goed onderhouden zodat u zonder zorgen een mooie rit kunt maken. 
 

Specifieke gebruiksregels per itemsoort, geldend náást de algemene gebruiksregels. 

FIETS 
VERSNELLINGSFIETS 
- Stel het zadel vóór je gaat fietsen op de gewenste hoogte: met je tenen moet je de grond kunnen raken. 
- Stop met trappen als u de versnelling wilt verzetten. Draai met uw rechterhand, klik voor klik. Hierna pas weer 

doortrappen. Niet achteruit trappen, een aantal fietsen hebben naast de handrem ook een achteruittraprem. 

ELEKTRISCHE FIETS zoals bij versnellingsfiets en: 
- U krijgt de fiets mee met een volledig opgeladen accu.  
- De axiradius is afhankelijk van uw gebruik: veel of weinig trapondersteuning. Tussen de 50 en 80 km. 
- Heuvel op? Gebruik dan de lichte versnelling en de hoge ondersteuning. 
- De trap ondersteuning is bedoeld om gemakkelijk, zonder veel kracht te fietsen. Niet om extra hard mee te fietsen! 

STEP 
KICK-BIKE / DOWNHILL-STEP & ELEKTRISCHE STEP (EASYSTEP) – Helm verplicht! 
- Blijf niet te dicht bij elkaar steppen: spreek steeds een volgende verzamelplaats af.  
- Op pad met jongeren (vanaf ca. 10 jaar)? Organiseer een volwassene vooraan en achteraan. 
- Gebruik beide remmen: niet alleen de voor-rem.  
- Hou uw snelheid onder controle: nooit harder dan 25km per uur! 
- Let op de overige weggebruikers, niet alleen verkeer maar ook “wilde dieren”. 
- Niet van de verharde paden af: Let ook op hobbels! de onderkant van de step kan vast slaan. 
- Wildroosters: u dient met de step aan de hand het wildrooster over te steken.  
- Snelheid: de steps zijn bedoeld om de omgeving op een originele manier te verkennen en niet om mee te racen. 
- Let op, voor de Elektrische Step (EASYSTEP) gelden nog extra gebruiksregels: 
- Zorg dat u eerst vaart heeft voor u de gashandel gebruikt (een snelheid van 5 km per uur).  
- Zet de step altijd uit als u ergens pauze gaat houden 
- U heeft een leeftijd van minimaal 16 jaar.  
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TANDEM 
& ELEKTRISCHE TANDEM EN OUDER- EN KINDTANDEM. 
- Maak bij het proefrijden een paar brede bochten. 
- Bij het proefrijden heeft de achterste persoon NIET de handen aan het stuur maar op de schouders van de voorste 

persoon. 
- Het schakelen moet tegelijk, rustig doortrappen zonder kracht te zetten op de pedalen. Stem dit met elkaar af.    
- Rij niet te hard, de remweg is langer dan bij een enkele fiets. 
- Ouder en kind tandem: Het kind kan meetrappen (dat levert extra aandrijfkracht), maar kan ook even uitrusten terwijl 

de ouder doortrapt! 

ELEKTRISCHE SCOOTER 
VELUWESCOOTER OF WAALSCOOTER 
- Bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B of AM. 
- Bestuurder moet vóór vertrek de instructiefilm hebben gezien of live instructie hebben gekregen van verhuurder. In 

het bijzijn van de verhuurder dient u aan verhuurder te tonen dat u voldoende vaardigheid heeft. Eerder mag u niet 
vertrekken vanaf het uitgifteterrein. 

- Voor de Ouderkind Scooter geldt een maximaal gezamenlijk gewicht van 130 kilo. 
Aansprakelijkheid voor schade: 
- Schade aan derden: Onze elektrische scooters zijn WA verzekerd met een eigen risico van € 175,-, d.w.z. als u schade 

rijdt aan derden wordt het schadebedrag vanaf € 175,- door de verzekeraar vergoed. Tot € 175,- wordt ten laste 
gelegd aan de bestuurder van het voertuig en dient door de bestuurder aan ons te worden voldaan. 

- De materiele schade aan het gehuurde voertuig is niet verzekerd. Wanneer er sprake is van schade kan het bedrag 
behoorlijk oplopen. 

De schade kunt u vooraf afkopen voor € 5,- per E-Scooter: u komt dan niet voor verrassingen te staan. 
Wat neemt u mee 
- Geldig rijbewijs per bestuurder.  
- Warme kleding, handschoenen/zonnebril/petje (het koelt snel af als je rijdt).  
- Rugzakje (er is geen bagageruimte). 

MOUNTAINBIKE 
& FATBIKE -  Helm verplicht! 
- Met de gehuurde MTB’s is het alleen toegestaan om de groene hoofdroute te gebruiken. De rode technische lussen 
zijn verboden voor huurmtb’s. 
- Onze mountainbikes zijn niet geschikt om mee te stunten en/of hoge sprongen mee te maken 
- Gecontroleerd blijven rijden voorkomt plotseling remmen of van het pad afwijken. Veel ongevallen gebeuren vaak 
door onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld door uitwijkmanoeuvres, obstakels en remacties. 
- Blijf niet op het zadel zitten bij kuilen , bulten en andere uitdagingen op de route. Dit is niet goed voor de fiets en niet 
goed voor uw zitvlak regio en rug. Beweeg mee met het ritme van het parcours. 
- Onderlinge afstand van minimaal 3 fietslengtes. 
- De standaard platform pedalen (voor “normale” schoenen) waarmee onze mtb’s voorzien, zijn het veiligst. Op 
aanvraag te vervangen door spd pedalen, op eigen risico. 
- Er zit geen slot op de mtb, als je wil gaan pauzeren vraag dan een kabelslot te leen om mee te nemen. 
- Uw kunt uw eigen bidons mee nemen of er hier één kopen.  
- MTB route en fietspaden gebruiken. Fietsen op andere bospaden is verboden. 

ELEKTRISCHE MOUNTAINBIKE – Helm verplicht! Zoals bij MTB en: 
- We hebben twee type elektrische mtb’s: een Fully (voor en achtervering) of hardtail (alleen voorvorkvering) 
- Zwaardere personen boven de 95 kg kunnen beter rijden op een hardtail.  
- Geschatte actieradius tussen de 25 en 100 km. Heel erg belangrijk hoe en waar ermee gereden wordt.    
- Gebruik eerst de versnellingen en indien nodig  een hogere stand van de ondersteuning.  
- Zadelpen dropper. Op sommige e-mtb uitvoeringen is een zadelpen dropper geplaatst met een bediening op het stuur 
om de zadel snel te laten zakken en weer omhoog te doen onder het rijden. Dit is om te zorgen voor een betere en 
veiligere houding bij het overwinnen van obstakels. 
 

info@VeluweActief.nl 
026 4955511 


