Algemene huurvoorwaarden
1.
-

-

Annuleren of wijzigen van de reservering
Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen tot 3 dagen voor de gereserveerde datum kosteloos worden
doorgegeven.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
o 15 dagen of langer van tevoren: 0% van de boekingswaarde excl. borg;
o Tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de boekingswaarde excl. borg;
o Tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de boekingswaarde excl. borg;
o Binnen 3 dagen voor aanvang van de overeenkomst: 100% van de boekingswaarde excl. borg.
De verhuurder heeft het recht om de boeking onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten
wederzijds, te annuleren of wijzigen als de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt. De huurder mag
hier ook op eigen initiatief een verzoek voor indienen. De uiteindelijke beoordeling is aan de verhuurder.

2.
-

Vereisten berijder
De berijder van de E-Chopper/E-Kickbike dient een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar.
De berijder van de E-Chopper/E-Kickbike heeft een maximaal gewicht van 120 kg.
De berijder van een E-Chopper dient in bezit te zijn van – en zich bij aanvang van de verhuur te legitimeren
met – een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat.

3.
-

Uitgifte en borg
De huurder verklaart de E-Chopper/E-Kickbike in goede staat te hebben ontvangen. Bij de uitgifte van de EChopper/E-Kickbike krijgt de huurder een instructie over de werking van de E-Chopper/E-Kickbike. De
huurder wordt geacht de E-Chopper/E-Kickbike in dezelfde staat terug te brengen.
Er dient een borg van € 50,- per E-Chopper/E-Kickbike, met een maximum van € 400,- per boeking, voor
aanvang van de verhuur betaald te worden per pin of contant. Deze borg krijgt de huurder terug na afloop
van de huurperiode, als de E-Chopper/E-Kickbike in eenzelfde staat als bij uitgifte geretourneerd wordt.
De verhuurder is gerechtigd de kosten van een eventuele schade met de gestorte waarborgsommen te
verrekenen, dit onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding.

-

-

4.
-

-
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Aansprakelijkheid en verzekeringen
Het huren van de E-Chopper/E-Kickbike geschiedt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor
welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.
De E-Chopper/E-Kickbike wordt gehuurd inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor derden. Dit is ter
bescherming van de huurder, indien als gevolg van een ongeval een claim gelegd wordt door een derde.
Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 1.000,- per gebeurtenis.
Bij schade aan derden dient de verhuurder te allen tijde direct ingelicht te worden en dient ter plekke een
schadeformulier ingevuld te worden.
Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn te allen tijde voor rekening van de
huurder.
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook
genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde E-Chopper/E-Kickbike toegebracht of ontstaan,
ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden.
Bij schade aan de E-Chopper/E-Kickbike dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden door de
huurder, uiterlijk bij het retourneren van het voertuig aan de verhuurder.
De huurder zal de 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.
o Schade aan/vervangen van de voorband van E-Chopper/E-Kickbike door overtreding
gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 125,o Schade aan/vervangen van de achterband van E-Chopper/E-Kickbike: € 275,o Schade aan/vervangen spiegel E-Chopper (per stuk): € 45,o Schade aan/vervangen knipperlicht E-Chopper voor: € 75,o Schade aan/vervangen knipperlicht E-Chopper achter: € 35,o Schade aan/vervangen van voorspatbord E-Chopper/E-Kickbike: € 75,o Schade aan/vervangen van achterspatbord E-Chopper/E-Kickbike: € 275,o Voetensteun(en) vervangen: € 50,-
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Lakschade als gevolg van het laten vallen van de E-Chopper/E-Kickbike (en er dus geen onderdeel
hoeft te worden vervangen, maar slechts hoeft te worden bijgelakt): € 49,o Schoonmaakkosten bij extreme vervuiling van de E-Chopper/E-Kickbike als gevolg van het niet
volgen van de route: € 50,o Overige, hier niet nader genoemde schade is op basis van calculatie van de reparateur.
Bij diefstal/vermissing kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag ter hoogte van de
vervangingswaarde van de E-Chopper/E-Kickbike. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
o

-
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Gebruik van de E-Chopper/E-Kickbike en rijgedrag van de huurder
Bij parkeren dient de huurder de E-Chopper/E-Kickbike op slot te zetten, is hij ervoor verantwoordelijk dat
de E-Chopper/E-Kickbike in het zicht staat en zal hij ervoor zorgdragen dat deze niet wordt gestolen.
De huurder zal als een goed beheerder met de aan hem verhuurde E-Chopper/E-Kickbike omgaan en deze
overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na
vermeend misbruik (tussentijds) in te nemen zonder terugbetaling.
De huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving
(waaronder de verkeersregels) en op Nederlands grondgebied te blijven.
De huurder kiest – en ontvangt bij vertrek een vastgestelde route in de vorm van een navigatiesysteem.
Deze route is afgestemd op de accucapaciteit van de E-Chopper/E-Kickbike. De huurder wordt geacht deze
route te volgen, indien er wordt afgeweken van de gekozen route wordt er bij pech geen service verleend.
Daarnaast is het ten strengste verboden om:
o Alcoholhoudende drank, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te
gebruiken tijdens of voorafgaand aan de verhuurperiode;
o Trottoirbanden op en af te rijden;
o Op de rijbaan of (auto)snelwegen, bestemd voor motorvoertuigen, te rijden;
o Met de E-Choppers/E-Kickbikes tegen elkaar te botsen;
o Met meer dan 1 persoon op een éénpersoons E-Chopper/E-Kickbike plaats te nemen. Kinderen
t/m 12 jaar oud mogen op eigen risico mee op de éénpersoons E-Chopper als het gezamenlijke
gewicht niet hoger is dan 120 kg.
Inname van de E-Chopper/E-Kickbike
De maximale rijafstand van een E-Chopper is 55 km en die van een E-Kickbike 40 km. De huurder wordt
geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand,
worden er ophaalkosten in rekening gebracht.
Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 2,50
per E-Chopper/E-Kickbike per geheel of gedeeltelijk verstreken kwartier.
Overige voorwaarden
Het is huurder niet toegestaan om de E-Chopper/E-Kickbike aan derden in gebruik of onderhuur af te staan
ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Foto’s en video’s gemaakt bij de verhuurder kunnen gebruikt worden voor reclame-uitingen.
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