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Voorwaarden voor verhuur 
 

 

 

U betaald voor ingebruikneming van het gehuurde artikel de borg en huurprijs. 

De borg kan contant worden betaald of we maken een reservering op uw creditcard. Als 

u de borg contant betaald, krijgt u het einde huurperiode contant weer terug en als we 

een reservering op uw credit card hebben gemaakt, annuleren wij deze als u retour bent. 

 

Om een scooter bij ons te huren moet u in het bezit zijn van een AM en/of B rijbewijs. 

 

Wij noteren het documentnummer van uw identificatie.  

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zullen uw gegevens bij het huren van een 

fiets, e-bike of bakfiets 1 week bewaren en bij het huren van een scooter 2 maanden (dit 

i.v.m. eventuele boetes). 

 

U krijgt bij het huren van een scooter, de scooter met volle tank mee, als u de scooter 

weer inlevert bij ons dient u er zelf zorg voor te dragen dat de tank weer vol is. Heeft u 

dit niet gedaan zullen we € 15,- inhouden op uw borg.  

 

Voor het huren van een scooter hanteren wij de minimumleeftijd van 16 jaar. Voor 

personen onder de 18 jaar rekenen wij € 50,- extra op de borg. 

 

Bij grote reserveringen dient 50% van de huurprijs minimaal een week van te voren 

betaald te zijn. 

 

U kunt reserveringen tot 48 uur van te voren kosteloos om welke reden dan ook 

annuleren, dit kan telefonisch of per e-mail. Bij annulering van een bevestigde 

reservering korter dan 48 uur van tevoren vindt er geen restitutie van de huurprijs 

plaats. 

 

Indien u meer dan 1 uur te laat bent zonder afbericht voor uw reservering, hebben wij 

het recht om het door u gereserveerde artikel opnieuw te verhuren. Wij zullen proberen 

een vervangend artikel aan te bieden, mocht dit niet lukken ontvangt u een waardebon 

voor het reserveringsbedrag als u een aanbetaling heeft gedaan.  

 

Wij bieden bij het huren van onze artikelen een gratis pakket en een betaald pakket aan 

wat betreft het eigen risico bij schade, lekke banden service, etc. Voor meer informatie 

over deze pakketten kunt u contact met ons opnemen of de informatie vragen aan onze 

balie. 

 

Bij diefstal bent u als huurder aansprakelijk en zullen wij de dagwaarde van het gehuurde 

artikel in rekening brengen bij u. 

 

Bij eerder retourneren van gehuurde artikelen vind er geen restitutie van de huursom 

plaats en indien u gehuurde artikelen te laat retour brengt zullen wij een dagdeel van 

minimaal 4 uur in rekening brengen. 

 

 


