
Verhuurvoorwaarden Scooter-verhuur Geertien i.s.m. Tourist Tours:

Met ondertekening op pagina 2 verklaart de huurder akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:

Artikel 1: De huurder verklaart de Scooter in goede staat te hebben ontvangen. Hotel Restaurant Café 
Geertien (later te noemen Geertien) wordt geacht de Scrooger in goede staat te hebben meegegeven. 
Per 2 Scooters wordt 1 GPS met 2 voorgeprogrammeerde routes geleverd. Het is alleen toegestaan 1 van de 
geprogrammeerde routes te rijden. 

Artikel 2: Het rijden op een Scooter is alleen toegestaan voor personen vanaf 20 jaar. Daarnaast dient de 
bestuurder in het bezit te zijn van een bromfietscertificaat of geldig rijbewijs B. 

Artikel 3: U krijgt de Scooter met een volle accu mee. Het laden van de accu’s door de huurder is zonder 
toestemming van de verhuurder niet toegestaan. De Scooter gaat dan ook mee voor een dagdeel, echter voor 
de duur van maximaal 1 acculading, zijnde maximaal 35 kilometer.

Artikel 4: Het huren van een Scooter geschiedt op eigen risico. De Scooter is WA verzekerd. Alle schade, hoe
ook genaamd of veroorzaakt, aan de gehuurde Scooter toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is 
van schuld van de huurder of van derden, wordt op de huurder verhaald. De huurder zal de hieruit 
voortvloeiende kosten van herstel, alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde 
onderdelen of GPS, vergoeden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor bovengenoemde schades of schades 
aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil. 

Artikel 5: De huurder is aansprakelijk voor diefstal. Diefstal wordt naar nieuwwaarde verhaald op de huurder
Dit kan voorkomen worden door de Scooter niet uit het oog te verliezen en niet onbeheerd achter te laten.

Artikel 6: De Scooter mag niet door derden worden bestuurd. Ook onderhuur of uitleen aan derden is 
verboden. Gebeurt dit wél dan is de huurder aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal. 

Artikel 7: De huurder zal als een goed beheerder de gehuurde Scooter verzorgen en deze overeenkomstig de 
bestemming gebruiken. Dit houdt in dat er niet door plassen of water wordt gereden en de Scooter dient in 
dezelfde staat als deze is meegegeven te worden ingeleverd. (Wasstraat of hogedrukspuit is streng verboden!)

Artikel 8: Het is streng verboden om voor of tijdens het besturen/berijden/huren van de Scooter alcohol of 
drugs te gebruiken en bij een vermoeden van gebruik hiervan wordt de verhuur geweigerd. 
Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder en boetes worden verhaald op de huurder.

Artikel 9: Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden 
gereden. Tevens dient u de zogeheten Scooter-routes op de GPS te volgen (zie uitleg op de achterzijde) 
Daarnaast is het streng verboden om: 1. De trottoirbanden op en af te rijden 2. Met de Scooter tegen elkaar te
botsen 3. Met meer dan 1 persoon op een Scrooger plaats te nemen en/of te rijden.

Onderstaand vindt u een overzicht voor het vervangen/repareren van de meest voorkomende schades: 
(Deze lijst is niet compleet en de inhoud kan te allen tijde gewijzig worden ivm. prijswijzigingen)
• Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00 • Schade aan achterband 
door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00  • Spatbord, voor of achter: € 50,00 
• Zadel: € 100,00 • GPS: € 150,00 Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en kunnen voorkomen worden, 
alsmede schade toegebracht aan derden of diestal, door met de Scooter om te gaan alsof deze van u zelf is!
Voor aanvang van de huurperiode bent u verplicht dit huurcontract te ondertekenen voor akkoord:
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Hieronder dient elke bestuurder te tekenen voor de op pagina 1 vermelde voorwaarden en deze zal 
daarnaast een kopie rijbewijs overhandigen op de huurdatum. Het betaalde bedrag van € 47,50 is 
inclusief de vrij te besteden cateringbon van € 17,50. Er kan geen restitutie plaatsvinden van deze bon. 

Huurdatum:_______________________________________________________    Huurtijdstip:______________________________

Naam :__________________________________    Legitimatienummer:_________________________

Handtekening:____________________________

Naam :__________________________________    Legitimatienummer:_________________________

Handtekening:____________________________

Naam :__________________________________    Legitimatienummer:_________________________

Handtekening:____________________________

Naam :__________________________________    Legitimatienummer:_________________________

Handtekening:____________________________

Naam :__________________________________    Legitimatienummer:_________________________

Handtekening:____________________________

Naam :__________________________________    Legitimatienummer:_________________________

Handtekening:____________________________

---------------------Knip onderstaande beschrijving af en neem deze mee op de huurdatum-------------------

Uitleg/gebruiksaanwijzing van het GPS apparaat met 2 voorgeprogrammeerde routes:
(Laat de gps verbonden met de lader én in de houder. Hou de GPS in het oog als u onderweg afstapt!)

*Aanzetten:
Zet de GPS aan door de grijze ronde knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden

*Een route rijden:
Druk op 'Tracks'
Druk op 1 van de beschikbare routes totdat deze geel wordt
Druk in het scherm dat dan verschijnt op 'GO'
Bekijk in het volgende scherm eventueel de route door op het kaartje rechts onderin te klikken.
Druk op 'GO' om de route te gaan rijden

*Stoppen met navigeren:
Druk vanuit de kaart met aanwijzingen op de grijze ronde knop
Druk op 'Tracks'
Druk op 'Ja' als er gevraagd wordt te stoppen met navigeren
Druk op de grijze ronde knop om terug te keren naar het beginscherm

*Uitzetten:
Zet de GPS uit door de grijze knop 3 seconden ingedrukt te houden en druk op 'Uitschakelen' 
                                       
                                                    GOEDE REIS EN VEEL PLEZIER! 


