HUURVOORWAARDEN OLDTIMER BROMMER
Artikel 1
Huurder/verhuurder wordt geacht het gehuurde
in goede staat te hebben ontvangen/afgeleverd.
Bij het afleveren van de brommer krijgt huurder
van verhuurder een instructie over de werking
van de brommer.
Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van
de huurvoorwaarden. Huurder dient in het bezit
te zijn van een geldig AM rijbewijs, dan wel een
wettelijk daaraan gelijkgesteld rijbewijs en dient
zich te legitimeren.
Artikel 3
Huurder dient zich gedurende de huurperiode te
allen tijde te houden aan de Nederlandse
wetgeving. Naast het eerbiedigen van de
verkeersregels wordt men geacht op een
verantwoorde manier met het gehuurde om te
gaan en is het verboden alcohol, drugs en / of
medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.
Tijdens het rijden is het dragen van een helm
verplicht.
Artikel 4
Huurder dient voor aanvang van de verhuur het
totale bedrag van de overeenkomst (inclusief
borg) te hebben betaald.
Artikel 5
Het gehuurde is W.A. verzekerd. Er is een eigen
risico van €150,- per schade, deze komt volledig
ten laste van huurder.
Artikel 6
De brommer wordt met een volle tank aan u
meegegeven De brandstof is mengsmering, het
aantal kilometers is vrij. Als er onderweg getankt
moet worden is dit voor eigen rekening.
Artikel 7
Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde te
worden gezekerd met het bijgeleverde slot.
Huurder is verantwoordelijk voor de juiste
bevestiging.
Artikel 8
Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge
van diefstal evenals alle overige schade aan het
gehuurde toegebracht of ontstaan. Bij diefstal /
vermissing is huurder aansprakelijk voor de

dagwaarde van het gehuurde. Tevens is huurder
verplicht om bij vermissing of diefstal aangifte te
doen bij de politie en een kopie aangifte te
overhandigen aan verhuurder.
Artikel 9
Het huren van het gehuurde geschiedt op eigen
risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor
welke vorm van schade dan ook ontstaan
gedurende
de
huurperiode
aan
huurder.
Verkeersovertredingen
en
de
daaruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van
huurder.
Artikel 10
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan
derden in gebruik of onderhuur af te staan.
Artikel 11
Bij een defect aan het verhuurde, dient de
verhuurder telefonisch te worden ingelicht over
de locatie waar men zich bevindt. Mocht verder
rijden onmogelijk zijn, dan zal de verhuurder
trachten om een vervangende brommer te
regelen. Indien de huurder geen vervangende
brommer beschikbaar heeft, dan heeft de
huurder recht op teruggave van de huur.
Artikel 12
Huurder betaalt een borg voor het gehuurde voor
aanvang aan verhuurder. De borg bedraagt €50,per brommer. Voor groepen wordt een borg voor
de gehele groep afgesproken.
Deze borg krijgt huurder terug na de
huurperiode, vooropgesteld dat het gehuurde in
dezelfde staat is als bij uitlevering. Verhuurder
kan
het
bedrag
van
een
eventuele
schadevergoeding met de gestorte borg te
verrekenen.
Artikel 13
Huurder zal als een goede beheerder het
gehuurde verzorgen en deze uitsluitend in
overeenstemming
met
de
bestemming
gebruiken.
Artikel 14
Een gemaakte reservering wordt bevestigd via email/post. Met het versturen/ontvangen van de
bevestiging is de reservering definitief.
Artikel 15
Annuleringen door huurder/verhuurder dienen
minimaal een week van te voren te worden
ingediend.

