VELUWe-step.nl
Algemene Voorwaarden
Met de E=step,scooter of kickbike van VELUWe-step moet vanzelfsprekend voorzichtig worden omgesprongen. Lees daarom onderstaande verhuurwaarden goed door
alvorens u op pad gaat.

Huurvoorwaarden
Onder "verhuurder" wordt verstaan VELUWe-step.nl.

Onder "huurder" wordt verstaan ondergetekende
Algemene voorwaarden
1. Iedere deelnemer dient minimaal 24 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een brommercertificaat en/of rijbewijs. Alleen wanneer er groepen zijn, bestaande uit
volwassenen met jongeren, mag hier van worden afgeweken indien er jongeren zijn met de leeftijd van 16 t/m 24 jaar. De jeugdige bestuurders rijden onder begeleiding
van eventuele andere volwassenen. Bestuurders jonger als 24 jaar dienen overigens altijd in het bezit te zijn van een brommercertificaat en/of rijbewijs.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Estep,scooter of kickbike of eventueel bijgeleverde goederen toegebracht of ontstaan ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder
zal de hier uit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op overeengekomen
inleverdatum van de overeenkomst contant aan VELUWe-step in Ede voldoen.
3. VELUWe-step is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de totaal gestorte waarborgsom van de gehele groep te verrekenen onverminderd het
recht van VELUWe-step op aanvullende schadevergoeding.
4. VELUWe-step is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde E-step,scooter of kickbike naar vermeend misbruik in te nemen.

5. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-stepscooter of kickbike, daar deze door VELUWe-step niet is verzekerd. De huurderving is
daarbij niet inbegrepen. Bij parkeren dient de E-step,scooter of kickbike te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot.De huurder is verantwoordelijk
voor de juiste bevestiging(aan een vast punt).

6. De huurder zal als goed beheerder de hem verhuurde E-step,scooter of kickbike verzorgen, en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
7. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: A. Alcoholhoudende drank of andere
geestverruimende middelen tijdens de huurperiode te gebruiken.
Dit houdt ook in dan men niet onder invloed is bij aanvang van de huurperiode. B. De
trottoirbanden op en af te rijden. C. Met de E-steps,scooter of kickbike tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. D. Een of meerder personen te vervoeren.
8. Het huren van een E-step,scooter of kickbike geschiedt op eigen risico. VELUWe-step is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode
aan huurder, derden en/of goederen. En voor eventuele bekeuringen. Huurder zal VELUWe-step hiervan wettelijk vrijwaren. De E-step,scooter is W.A.verzekerd.
9. Bij vroegtijdig terugbezorgen blijft de volle huur gelden.

10.De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst(inclusief borg) betaald te hebben.
11. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-step,scooter of kickbike aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen.
12. Voor aanvang van de huurperiode dient een borg van € 50,00 per E-step,scooter of kickbike betaald te worden voor groepen vanaf 6 personen € 250,00 per groep.
Deze borg krijgt huurder retour na de huurperiode als de E-step,scooter of kickbike in een zelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt. Betaling van het
huurtarief en de borg kan uitsluitend per contante betaling.
13.Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds,te annuleren als de veiligheid in gevaar komt,dit ter beoordeling van
de verhuurder.
14.De E-step,scooter of kickbike dient minimaal 24 uur van te voren worden gereserveerd.Bij vroegtijdige reservering van groepen(4 of meer) dient 25% van de
overeenkomst minimaal 1 week van te voren te worden overgemaakt aan verhuurder.
15.Annuleringen door de huurder dienen minimal 1 week van te voren te worden ingediend. De verhuurder is te allen tijde gemachtigd verhuur te annuleren.

16.VELUWe-step is niet aansprakelijk voor vlekken in kleding/schoenen ontstaan tijdens het berijden van de E-step,scooter of kickbike.

