Huurvoorwaarden Tuktuk 2020
1. Free-wheel wordt geacht de TukTuk(s) in goede staat te hebben afgeleverd aan de huurder.
De huurder is verantwoordelijk voor controle van de afgeleverde TukTuk(s). Er dient door de
huurder voor aanvang een borg betaald te worden ad. € 250,- per TukTuk met een maximum
van € 500,- per boeking. Dit kan contant of met een eenmalige machtiging op dag zelf. De
huurder ontvangt de borg retour na de huurperiode of de machtiging wordt vernietigd, als
de TukTuk(s) in een zelfde staat als bij ontvangst, worden teruggebracht.
2. De huurder is aansprakelijk voor toegebrachte schade, de huurder zal de hieruit
voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van
beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de TukTuk
contant aan Free-wheel voldoen.
3. Het besturen van een TukTuk is alleen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar die in het
bezit zijn van een geldig B- rijbewijs. Deze bestuurder(s) dienen zich te legitimeren voor
aanvang.
4. Free-wheel is gerechtigd een eventueel verschuldigde schadevergoeding met de gestorte
waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Free-wheel op een eventuele
aanvullende schadevergoeding.
5. De huurder dient de voorgeschreven route, conform het arrangement, te volgen, eigen route
alleen toegestaan in overleg.
6. Bij diefstal omdat de sleutel niet uit het contact van het voertuig is gehaald door de huurder
en/of bestuurder, is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de TukTuk , daar deze
door Free-wheel niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
7. De TukTuk is verzekerd voor brand- en kortsluiting risico, voor schade aangericht door storm
of bliksem. (beperkt casco verzekerd)
8. Free-wheel is te allen tijde gerechtigd om de verhuurde TukTuk naar vermeend misbruik in te
nemen.
9. De huurder zal als een goede beheerder de door hem gehuurde TukTuk verzorgen en deze
overeenkomstig de bestemming gebruiken.
10. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde TukTuk aan derden in onderhuur of gebruik af
te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
11. Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volledige huursom van kracht/gelden.
12. De TukTuk is een AUTO. Gebruik hem ook volgens de regels die voor autovoertuigen gelden.

13. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is
het streng verboden om:



Alcoholhoudende drank en/of drugs tijdens de huurperiode te nuttigen.
De trottoirbanden op/af te rijden.
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Op het fietspad te rijden
Met de Tuk Tuk’s tijdens het rijden tegen elkaar te botsen.
Met meer dan vier personen (inclusief chauffeur) in een vier persoons Tuk Tuk plaats
te nemen.
Met meer dan zeven personen (inclusief chauffeur) in een zeven persoons TukTuk
plaats te nemen. Een autoweg of autosnelweg op te rijden.

14. Het huren van de TukTuk geschiedt geheel op eigen risico. Free-wheel is niet aansprakelijk
voor toegebrachte schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of
goederen. Tuk Tuk’s zijn WA plus beperkte casco verzekerd, met een eigen risico van €
250,00 per gebeurtenis. De Tuk Tuk’s hebben een inzittende verzekering voor het aantal
zitplaatsen. ( let wel op dragen van Gordels/Veiligheidsriemen). Dit eigen risico komt voor
rekening van de huurder.
15. Maximale schadebedrag welke de verhuurder in rekening kan brengen bij schade door eigen
schuld is € 2000,-.
16. Verkeersboete(s) veroorzaakt tijdens de huurperiode, worden verhaald op de huurder.
17. De boeking is definitief na schriftelijke bevestiging door de klant. U krijgt een bevestiging
toegestuurd die getekend geretourneerd dient te worden. Minimaal een week voor het
arrangement moet het definitieve aantal deelnemers bekend zijn.
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 annulering van de rit binnen een week voor aanvang van het arrangement is 75%
van de huurprijs verschuldigd.

18. Bij annulering van de rit binnen 48 uur voor aanvang van het arrangement en op de dag zelf
is 100% van de huurprijs verschuldigd.
Het kan voorkomen dat door onmacht de Tuk tuk’s door storing of een andere oorzaak niet
inzetbaar zijn. In dit geval zal er indien beschikbaar voor een gelijkwaardig alternatief
worden aangeboden of als de huurder dit wenst een andere datum gekozen worden,
Wanneer de kosten voor het vervangende arrangement lager zijn, worden deze aangepast.
Zijn de kosten hoger, dan neemt Free-wheel deze voor haar rekening.
Huurder zorgt dat overige deelnemers kennis hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee
akkoord gaan. Huurder verklaart de huurvoorwaarden van Free-wheel, zoals vermeld aan de
ommezijde van deze huurovereenkomst, te hebben ontvangen, gelezen en hiermee akkoord te zijn:
Naam:___________________________________________________________________
Adres: ______________________________ PC/Woonplaats:______________________
Legitimatiesoort: _____________________ Legitimatienummer: ___________________
Handtekening:____________________________________________________________

