REGELS VOOR HET HUREN VAN EEN E-CHOPPER
Voor het huren van een E-chopper bij de Lekker Ritje gelden onderstaande regels en de standaard
Algemene Huurvoorwaarden (tevens beschikbaar op de website).
Hierbij verklaart de huurder dat hij/zij akkoord gaat met het volgende:
• Als een boeking gemaakt en betaald is, is het niet meer mogelijk te annuleren. Er is geen
restitutiebeleid.
• De huurder wordt geacht de gehuurde materialen in goede staat te hebben ontvangen en de
verhuurder wordt geacht de materialen in goede staat te hebben afgeleverd.
• De huurder is 18 jaar of ouder
• De huurder is minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig (bromfiets/scooter) rijbewijs.
• De huurder is aansprakelijk voor het beschadigen of vermissen van de E-chopper. De huurder
zal de kosten voor reparatie of vervanging moeten vergoeden, hiervoor is een schadekosten
overzicht voorhanden bij de verhuurlocatie en bij Lekker Ritje zelf.
• Bij diefstal wordt het volledige bedrag van de E-chopper, € 1.550,- in rekening gebracht bij
huurder.
• Bij inleveren na de overeengekomen inleverdatum en tijdstip zal de verhuurder voor ieder
uur dat het huur item later wordt teruggebracht een bedrag van € 50,- per uur per huur item
in rekening worden gebracht.
• De huurder dient voor aanvang van de rit, de boeking geheel betaald te hebben.
• Het huren/gebruiken van de E-chopper geschiedt op eigen risico. Ook boetes zijn de
verantwoordelijkheid van de huurder.
• Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volledige huur gelden. Ook bij stilstand of
ophalen van een stilstaand voertuig blijft de volledige huur gelden. Bij een mankement aan
de E-chopper door toedoen van de huurder wordt voor het ophalen van het voertuig de
kosten (€100,-) in rekening gebracht.
• Het is verboden om de accu op te laden met de niet-originele acculader. Een eventuele
schadepost is voor de huurder.
• De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan of door
derden worden toegebracht.
• Lekker Ritje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische mankementen, schades,
boetes, ontploffing in accu’s en roekeloos gedrag.
Voor het gebruik van het E-chopper gelden de volgende aanvullende bepalingen / restricties:
• het E-chopper mag alleen op zgn. verharde wegen rijden;
• het is verboden van- of tegen stoepranden aan te rijden;
• het is verboden met het E-chopper trottoirbanden op en af te rijden;
• het is verboden met het E-chopper tegen elkaar of op een derde en/of object te botsen;
• het is verboden door kuilen etc. te rijden;
• het is verboden het E-chopper te gebruiken voor andere doeleinden dan recreatief gebruik.
Wij wensen je veel plezier en veilige kilometers!
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