Algemene voorwaarden en handtekening formulier
Algemene voorwaarden Elektrische Scooters en handtekening formulier
Naam deelnemer: 1___________________________ 2.__________________________
Rijbewijsnummer: 1___________________________ 2.__________________________
Handtekening:

1____________________________2.__________________________

Onze algemene voorwaarden zijn leidend van toepassing op alle ondertekende
overeenkomsten tussen opdrachtgever/deelnemer en Boerenscooter Verhuur te
Oldeberkoop hieronder beschreven als BVO gevestigd op de Wolvegasterweg 49 8421
PS te Oldeberkoop.
-

Iedere deelnemer die in het bezit is van een geldig (bromfiets) rijbewijs en zich
hiermee aan Boerenscooter verhuur medewerkers legitimeert mag op de door
ons ter beschikking gestelde scooters rijden.

-

Diefstal onderweg valt niet voor de verzekering

-

Huurders die de scooters huren dienen een borg achter te laten, deze borg wordt
vast gesteld in overleg met verhuurder op de dag zelf.

-

De (snor)scooters zijn elektrisch en dienen met de nodige voorzichtigheid te
worden behandeld. Het betreft een snorscooter met een maximale snelheid van
25 km per uur en het rijgedrag dient hier dan ook op te worden aangepast.
Zonder vooraf instructie te hebben gekregen van de Boerenscooter verhuurder is
het niet toegestaan om de ter beschikking gestelde scooters te besturen. Alleen
met toestemming van Boerenscooterverhuur mogen meer dan 1 persoon op de
scooter plaatsnemen. Het is niet toegestaan om onderlinge wedstrijden te
houden in welke vorm dan ook.

-

De opdrachtgever/deelnemers hebben allemaal de plicht goede zorg te dragen
voor de scooters en bijbehorende accessoires. Dit betekent dat de scooter in
dezelfde staat moet worden ingeleverd als bij aanvang van de verhuur is
verkregen. De schade of gebreken aan de scooter dienen onverwijld gemeld te
worden na afloop van de verhuur. Hierbij geldt een eigen risico van € 250,- per
scooter. Bij schade ontstaan door toedoen van één van de deelnemers welke niet
gedekt wordt door de verzekering is de opdrachtgever c.q. deelnemer
aansprakelijk voor de geleden schade.

-

De scooters zijn elektrisch en de accu’s hebben een bereik van maximaal 70
kilometer. De scooter wordt te allen tijde meegegeven met een volle accu.
Vanwege het maximale bereik heeft BVO routes uitgezet van ongeveer 35-45
kilometer. De scooter dient na deze afstand weer terug op de vertrekplaats te
staan. Indien men onverwijld ergens komt staan zonder stroom nadat de

maximale afstand is overschreden zullen er ophaalkosten in rekening worden
gebracht van € 35,- per scooter.

-

Vermissing c.q. diefstal wordt ten laste gelegd aan de deelnemer dan wel de
opdrachtgever. Bij diefstal, verduistering en/of het niet terugbezorgen van de
scooter, wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt, naast de
verschuldigde huurprijs, aan de huurder de dagwaarde van de scooter, door BVO
vastgesteld, in rekening gebracht.

-

Roekeloos of onwettig rijgedrag is niet toegestaan; het is ook niet toegestaan om
handelingen uit te voeren die niet overeenkomen met de Nederlandse wet.
Verkeersboetes welke door de deelnemers tijdens de programma’s worden
verkregen, worden doorberekend aan de opdrachtgever, vermeerderd met € 25,administratiekosten per incident.

-

Alle scooters zijn verzekerd voor de verhuur. Het eigen risico voor de deelnemers
is € 250,- per scooter, in het geval dat de verzekering moet worden aangesproken
zal dit eigen risico bedrag worden verhoogd met € 25,- administratiekosten per
scooter.

-

Opdrachtgever/deelnemer is gedurende de verhuur periode te allen tijde
aansprakelijk voor boetes en andere maatregelen die voortvloeien uit
(verkeers-)overtredingen. Het niet naleven van regels en voorwaarden kan
leiden tot verlies van de verzekeringsdekking.

-

Voor deelnemers is het niet toegestaan de scooter te besturen onder invloed van
drugs of alcohol.

-

Schade ontstaan, terwijl de deelnemer van het voertuig verkeert onder invloed
van alcohol of enige andere bedwelmende stof of stimulerende stof is van de
verzekering uitgesloten en derhalve voor de rekening van de
opdrachtgever/deelnemer.

-

BVO heeft het recht de scooter bij teruggave te inspecteren op schade en
gebreken. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de
huurperiode aan de scooter of toebehoren zijn toegebracht en daaruit
voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en
onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt. De schade wordt in
rekening gebracht of al dan niet verrekend met de borg. Als de borg niet
toereikend is, wordt een restantfactuur opgemaakt. BVO heeft het recht de
hoogte van de ontstane schade zelf vast te stellen.

-

BVO zal in geen geval en onder geen voorwaarde aansprakelijk zijn voor
ongevallen, lichamelijk letsel en/of schade en met de gevolgen daarvan zowel
voor de opdrachtgever dan wel derden voortvloeiend uit het gebruik van de
scooter voor zover de door de eigenaar gesloten verzekering in deze gevallen
geen dekking verleent.

-

Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde te worden gezekerd met het
bijgeleverde slot. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging (aan een
vast punt).

-

Bij een defecte scooter dient er contact opgenomen worden met het bij de route
bijgevoegde telefoonnummer. De scooter mag in geen geval zonder overleg
achter gelaten worden. Mocht de scooter achtergelaten worden zet hem dan vast
met het slot aan een boom of muur zodat deze niet gestolen kan worden. Zorg
voor een duidelijke beschrijving waar de scooter zich bevindt zodat
Boerenscooter verhuur de scooter zo snel mogelijk kan vinden.

-

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan de bewuste
opdrachtgever en/of deelnemer uitgesloten worden van de verhuur zonder recht
op teruggaaf van gelden.

-

In de gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, zal
Boerenscooter verhuur ter plaatse komen en ter plekke beslissen.

Betalingsafspraken
Indien een overeenkomst met BVO wordt aangegaan en er gereserveerd is dient een
aanbetaling van 50% te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een
afwijkende regeling tussen partijen is overeengekomen. Het resterende bedrag dient
uiterlijk twee weken voor de datum van verhuur op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Hiervoor ontvangt de opdrachtgever desgewenst een factuur.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt hier door BVO op
gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen
te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst, zonder dat nadere
ingebrekestelling van BVO nodig is, geannuleerd op de dag van verzuim. De verplichting
tot betaling door opdrachtgever blijft echter volledig van kracht en BVO heeft het recht
om het verschuldigde restantbedrag verhoogt met € 25,- administratiekosten per
scooter en eventuele verdere incassokosten in rekening te brengen. De reeds betaalde
gelden worden uiteraard met het dan nog openstaande bedrag verrekend.
Annuleringen
-

-

Weersomstandigheden die van dien aard zijn dat het volgens officiële instanties
(bijvoorbeeld KNMI of ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer
en daartoe een officiële waarschuwing is afgegeven;
Omstandigheden die het BVO onmogelijk maken de scooter tour op een veilige
manier te laten plaatsvinden.

