Huurwoorwaarden in het kort:
- Huurder is bestuurder,
- Eigen risico €1250,- per gebeurtenis,
- Begin- en eindtijd volgens afspraak,
- Geldig motorrijbewijs (minimaal 1 jaar),
- Minimale leeftijd 20 jaar,
- Borg vooraf betaald, achteraf verrekend,
- Volle tank weg en volle tank terug.
Huurvoorwaarden
Verzekering:
Alle motoren zijn WA+Casco verzekerd. Het eigen risico per gebeurtenis is € 1.250,-.
Huurperiode:
De minimale huurperiode is één huurdag. Een dag is van 's morgens 8:30 uur tot de
volgende morgen 8:30 uur of tot 17:30 dezelfde dag. Op zaterdag is dit van 's
morgens 9:00 tot 16:30 in verband met onze sluitingstijd
Een weekend is van vrijdag 17:30 uur tot maandag 10:00 uur. Een week is 7
aangesloten dagen.
Afhalen:
Een geldig motorrijbewijs is verplicht bij het afhalen. Tevens kunnen we vragen om
een bewijs te tonen (app bankrekening of salarisstrook etc), zodat wij ook zeker
weten dat u opgegeven adres ook u huisadres is.
Reserveren moet altijd vooraf (minimaal 24 uur)
Reserveren kan via de website, e-mail of telefonisch.
Onze motoren kunnen alleen op het afgesproken tijdstip opgehaald worden en
worden met volle brandstoftank meegegeven.
Alle motoren zijn voorzien van een ART4 schijfremslot. Deze dient gebruikt te
worden.
Terugbrengen:
Van maandag tot en met vrijdag bij inleveren op dezelfde dag dient u de motor voor
17:30 terug te brengen en op zaterdag is dit voor 16:30.
Bij inleveren van de motor de volgende morgen dient de motor voor 08:30 terug te
zijn.
Bij het te laat inleveren zal er een boete gerekend worden van € 50 euro per dag.
Een dag wordt gerekend binnen 24 uur na afgesproken tijdstip van terugbrengen.
De motor dient met volle brandstoftank teruggebracht te worden. Indien dit niet het
geval is, worden er €30,- kosten in rekening gebracht.
Je dient de motor uiterlijk op de hiervoor afgesproken tijdstip terug te brengen.
Huurder/bestuurder:
De huurder en tevens bestuurder dient minimaal 20 jaar te zijn en minimaal 1 jaar in
het bezit van een geldig motorrijbewijs te zijn. Alleen de in de huurovereenkomst
genoemde huurder is gerechtigd de motorfiets te besturen.
Wordt tijdens de huurperiode uw rijbewijs ingevorderd, mag u de motor niet meer
besturen en dient met ons contact opgenomen te worden. Voortvloeiende kosten zijn
voor uw rekening.
Borg/kosten:

Als borg worden de volgende tarieven gehanteerd:
- Enkele dag €300,- Weekend of 3 tot 5 dagen €500,- Week €800,De borg dient vooraf via bank of pin betaald te zijn en wordt verrekend met het
huurbedrag. Hetgeen overblijft wordt binnen 24 uur na terugbrengen teruggeboekt
op uw bankrekeningnummer.
Schade:
Bij schade van de huur motor kunt u zowel contant als via bank en pin betalen.
Mocht er schade zijn dan zal dit van het eigen risico worden verrekend.
De schade zal worden opgenomen door een medewerker waar uit een prijsopgave
komt deze is niet bespreekbaar!
Boetes:
Boetes zijn voor uw eigen rekening en indien van toepassing worden uw gegevens
doorgegeven aan het CJIB.

