Algemene huurvoorwaarden V.O.F. E-Choppers Salland
Huurder: Alle bestuurder(s) (en bijrijder(s)) van de gehuurde E-Chopper(s) welke eigendom is/zijn van V.O.F. EChoppers Salland.
Verhuurder: V.O.F. E-Choppers Salland welke de E-Chopper aan de huurder uitgeeft. Gevestigd aan de
Wethouder A.G. Dekkerlaan 57 in Olst.
Artikel 1: De huurder ontvangt de E-Chopper met volle accu en in goede staat en wordt geacht de E-Chopper,
aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat weer in te leveren. Schade en/of gebreken aan de EChopper en/of accessoires hiervan, dienen onverwijld gemeld te worden na afloop van de huurperiode.
Artikel 2: De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig B-rijbewijs of bromfietscertificaat (niet nodig voor
bijrijders) en heeft zich hiermee gelegitimeerd bij aanvang van de huurperiode. Enkel degene die zich, aan het
begin van de huurperiode, met een geldig B-rijbewijs of bromfietscertificaat heeft geïdentificeerd is het
toegestaan de E-Chopper te besturen.
Artikel 3: Huurder dient zich te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels. De E-Choppers zijn niet
toegestaan op de rijbaan. De huurder is, daar waar beschikbaar, dan ook verplicht gebruik te maken van de
fietspaden. Het is niet toegestaan om:
Trottoirbanden op en af te rijden
Met de E-Choppers tegen elkaar aan te botsen
Meer personen te vervoeren dan het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is
Wijzigingen aan te brengen aan de E-Chopper of het elektrische systeem
Een E-Chopper te besturen wanneer men onder invloed is van alcohol, drugs of andere bedwelmende
of stimulerende middelen (schade die ontstaat terwijl de huurder onder invloed is van alcohol, drugs
of andere bedwelmende of stimulerende middelen, is uitgesloten van de verzekering en derhalve voor
de rekening van huurder)
Op andere plaatsen te rijden dan de daarvoor bestemde weggedeelten
Zich roekeloos of onwettig te gedragen terwijl een E-Chopper wordt bestuurd.
Huurder is gedurende de huurperiode te allen tijde aansprakelijk voor boetes en andere maatregelen die
voortvloeien uit (verkeers-)overtredingen. Het niet naleven van (verkeers)regels, wetgeving en/of (hiervoor
genoemde) voorwaarden en/of verboden, kan leiden tot verlies van verzekeringsdekking. Hieruit
voortvloeiende kosten komen derhalve voor de rekening van huurder.
Artikel 4: (Verkeers)Boetes welke door huurder tijdens de huurperiode worden verkregen, worden volledig
doorberekend aan de huurder. Huurder zal binnen twee weken na de huurperiode zorg dragen voor betaling
aan verhuurder.
Artikel 5: Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de verhuurde E-Chopper na (vermeend) misbruik in te
nemen, er vindt hierop geen restitutie van de huurprijs plaats.
Artikel 6: De huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade die
tijdens de huurperiode aan de gehuurde E-Chopper is toegebracht of ontstaan, voor zover deze schade niet
gedekt wordt door de verzekering. De schade zal binnen 30 dagen na de huurperiode aan de verhuurder
worden voldaan.
Artikel 7: Te allen tijde is verhuurder gerechtigd eventueel verschuldigde schadevergoeding met de
waarborgsom van de gehele boeking te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende
schadevergoeding.
Artikel 8: Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper, voor zover dit niet
gedekt wordt door de verzekering. De dagwaarde zal zo snel mogelijk na het incident worden vastgesteld door
de leverancier van V.O.F. E-Choppers Salland. Dit zal met de huurderving worden vermeerderd, afhankelijk van
de actuele levertijden. Vermissing c.q. diefstal wordt ten laste gelegd aan de huurder. Bij diefstal, verduistering
en/of het niet terugbezorgen van de E-Chopper, wordt direct aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt,

naast de verschuldigde huurprijs, aan huurder de dagwaarde van de E-Chopper, vastgesteld door de leverancier
van V.O.F. E-Choppers Salland, in rekening gebracht. Huurder zal binnen 30 dagen na de huurperiode zorg
dragen voor de betaling.
Artikel 9: De huurder zal als een goed beheerder de gehuurde E-Chopper verzorgen en deze enkel
overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is
van materiaal gebrek van de E-Chopper, indien dit gebrek aantoonbaar aan de verhuurder kan worden
toegerekend. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper aan derden in onderhuur of gebruik af
te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 10: Verhuurder verklaart dat voor de verhuur van de E-Choppers een WA-verzekering en inzittenden
verzekering is afgesloten met een eigen risico van €175. Het eigen risico komt, in elk geval dat de verzekering
moet worden aangesproken, voor de rekening van Huurder. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor
ongevallen, lichamelijk letsel en/of schade en de gevolgen daarvan, zowel voor huurder dan wel derden,
voortvloeiend uit het gebruik van de E-Chopper, voor zover de door verhuurder afgesloten verzekering in deze
gevallen geen dekking verleent.
Artikel 11: Indien huurder de afgesproken huurperiode overschrijdt, betaald u per E-Chopper per kwartier (of
een gedeelte daarvan) €3,00 extra bovenop de reeds betaalde huursom.
Artikel 12: Elke E-Chopper wordt met volle accu meegegeven aan het begin van de huurperiode, vanwege het
maximale bereik van ongeveer 55km zijn de routes door verhuurder zo samengesteld dat deze met volle accu
volledig gereden kunnen worden. Mocht huurder de maximale afstand overschrijden waardoor de accu
volledig ontladen is, zullen ophaalkosten van €25 per E-Chopper in rekening worden gebracht.
Artikel 13: Huurder heeft het recht tot 7 dagen voor de huurperiode mutaties aan te vragen op de gemaakte
boeking, met betrekking tot het aantal personen, het aantal E-Choppers en/of de datum of het tijdstip van de
boeking. Indien nodig vindt er binnen 7 werkdagen een verrekening plaats van de reeds betaalde huursom.
Indien een mutatie korter dan 7 dagen voor de huurperiode plaatsvindt en dit een vermindering betreft zal
toch 100% hiervan in rekening gebracht worden, er vindt dan dus geen restitutie van de kosten voor deze
vermindering plaats. Indien een extra persoon of extra E-Chopper gewenst is, geschiedt dit op basis van
beschikbaarheid en zullen de extra kosten hiervan in rekening gebracht worden. Bij het wijzigen van de
huurperiode korter dan 7 dagen voor de oorspronkelijk geboekte huurperiode zal 40% van de volledige
huursom in rekening worden gebracht. Een wijziging dient altijd per mail, of via het contactformulier op de
website van V.O.F E-Choppers Salland te geschieden.
Artikel 14: Tot 21 dagen voor de huurperiode heeft huurder het recht de gemaakte reservering kosteloos te
annuleren. Wanneer de annulering korter dan 21 dagen voor de huurperiode plaatsvindt, zal verhuurder een
percentage van de totale huursom berekenen:
Korter dan 21 dagen voor de huurperiode: 25% van de totale huursom
Korter dan 14 dagen voor de huurperiode: 50% van de totale huursom
Korter dan 7 dagen voor de huurperiode: 75% van de totale huursom
Korter dan 3 dagen voor de huurperiode: 100% van de totale huursom
Annulering dient altijd per mail of via het contactformulier op de website van V.O.F. E-Choppers Salland te
geschieden. De verrekening zal binnen 7 werkdagen plaatsvinden.
Artikel 15: Verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurperiode te verplaatsen wanneer er sprake is van
dusdanige weersomstandigheden dat het rijden op een E-Chopper niet verantwoord is (bijvoorbeeld: storm,
permanente harde regen, sneeuw, gladheid). Verplaatsen gebeurt op basis van beschikbaarheid.

