HUurvoorwaarden E-Chopper
1. Reserveren – Annulering
De boeking is definitief na schriftelijke bevestiging door de klant. De huurder krijgt een
bevestiging toegestuurd die ondertekend geretourneerd dient te worden.
Minimaal een week voor het arrangement dient het definitieve aantal deelnemers
bekend zijn.
2. Bij gehele of 50% annulering van aantal opgegeven deelnemers, 21 dagen voor
aanvang arrangement, rekenen wij 25% van het annulerings gedeelte of wij bieden u
aan dit arrangement op een andere datum te reserveren
 Bij (een gedeeltelijke) annulering van de rit binnen een week voor aanvang van
het arrangement is 75% van de huurprijs verschuldigd.
3. Bij annulering van de rit binnen 48 uur voor aanvang van het arrangement is 100% van
de huurprijs verschuldigd.
Slecht weer
In geval van erg slecht weer, bijvoorbeeld aanhoudende regen, sneeuw of ijzel kan er
in overleg een andere datum worden vastgelegd.
4. Verzekeringen
De E-Chopper is inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor derden. Dit is ter
bescherming van de huurder, indien als gevolg van een ongeval door een derde een
claim gelegd wordt. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 250,- per gebeurtenis.
5. Schade
Free-wheel wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd.
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede overige
schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde E-Chopper
toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van
derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de
kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, voldoen aan Freewheel. Maximale te claimen bedrag door de verhuurder aan de huurder is € 750,Het is ten strengste verboden om, de scooter zwaarder te belasten dan 150 kg, op het
trottoir te rijden.
6. Verkeersovertredingen
Voor overtredingen van de verkeersregels, het overschrijden van de snelheidslimiet,
het rijden door verboden gebied of onder invloed van alcohol/drugs is de huurder
volledig aansprakelijk. Alle bekeuringen dienen door de huurder aangemeld en betaald
te worden. Onbetaalde bekeuringen betekent administratiekosten en een eventuele
verhogingen.

7. Overige bepalingen
 Onverzekerd blijft schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid, roekeloos
rijden!
 De deelnemer dient minimaal 16 jaar met een geldig brommercertificaat of 18
jaar met rijbewijs B te zijn, Om plaats te nemen op een E-Chopper
 E-Funcruiser rijden is voor eigen risico behoudens de
aansprakelijkheidsverzekering (zie 3.)
 De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.
 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het E-Chopper
rijden.
 De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper naar
vermeend misbruik in te nemen .
 Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper,
daar deze door Free-wheel niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet
inbegrepen
 Het is niet toegestaan zonder vooroverleg om een eigen route te rijden.
 Het is niet toegestaan over onverharde / zand wegen te rijden. Evt.
schoonmaakkosten zijn dan voor rekening van de huurder.
Hoofdboeker zorgt dat overige deelnemers kennis hebben genomen van deze
voorwaarden.
Naam_________________________________ Datum___________________________
Handtekening voor akkoord voorwaarden ________________________________________

