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Begripsomschrijving.

Voertuig
Huurder
Verhuurder
Bestuurder
Schade

: Het voertuig zoals vermeld in de huurovereenkomst, met alle daaraan gemonteerde accessoires en toebehoren.
: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
: Motor Houtrust BV.
: De bestuurder van het gehuurde voertuig.
: De vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van
toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van
herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten. Tot schade behoort ook de met- of door
het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, kentekenhouder of verzekeraar van het voertuig
aansprakelijk is.
Huurperiodes en openingstijden : Zie verhuurfolder.
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Algemeen.

De huurder huurt het voertuig van de verhuurder en accepteert de daaruit voortvloeiende contractuele rechten, plichten, voorwaarden en
vorderingen.
Het Nederlands recht is van toepassing.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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Huurperiode.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de huurovereenkomst is vermeld.
Huurder verplicht zich het voertuig op het adres van de verhuurder te retourneren vóór of op het moment dat de overeenkomst eindigt. Er vind geen
restitutie van de huursom plaats als de huurder het voertuig eerder dan de afgesproken einddatum van het huurcontract terugbrengt. Het is de
huurder niet toegestaan het voertuig op een tijdstip buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen.
Indien de huurder het voertuig niet op tijd bij verhuurder inlevert, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te eisen. De uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder. De
huurder wordt tot dat moment per dag of dagdeel een bedrag ter grootte van de dagprijs bovenop de huursom verschuldigd aan de verhuurder. Dit
geldt niet indien de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een mankement aan het voertuig dat is ontstaan buiten de macht van de
huurder.
De huurder blijft aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd.
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het
voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer
van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij
surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien
verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte
geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het
voertuig te doen stellen.
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Huurtarieven en betaling.

De reserveringskosten bedragen 25% van de huursom met een minimum van €50,-. Bij aanvang van de huurperiode dient het volledige
huurbedrag te worden voldaan en geldig rijbewijs plus paspoort/id-kaart te worden getoond (dubbele legitimatie). Er wordt niet op rekening
verhuurd.
Bij retourneren van het voertuig dienen eventuele meerkilometers en eigen risico ivm schade of diefstal te worden voldaan. Vaststelling van het
aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller van het gehuurde voertuig.
Gedurende de huurperiode zijn de gebruikskosten van het voertuig, zoals bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, olie, koelvloeistof, reiniging
en parkeren voor rekening van huurder. Ook lekke banden en daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
Het voertuig wordt afgetankt meegegeven en dient ook zo te worden geretourneerd. Bij niet afgetankt inleveren van het voertuig worden geschatte
brandstofkosten in rekening gebracht vermeerderd met €10,-.
Bij annuleren worden de reserveringskosten in rekening gebracht.
In het geval dat schade is ontstaan moet, ongeacht oorzaak of schuldvraag, het overeengekomen volledige eigen risico bedrag terstond worden
voldaan. Pas als de verzekering, in het geval van een verhaalbare schade, het eigen risicobedrag uitkeert, of als het vastgestelde schadebedrag
kleiner is dan het eigen risico bedrag, wordt dit aan de huurder gerestitueerd.
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Gebruik van het voertuig.

Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig slechts overeenkomstig zijn bestemming
wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
Voor sommige categorieën geldt een minimum leeftijd en/of jaren motor ervaring (zie folder), aantoonbaar via legitimatie en rijbewijs. Motor
Houtrust houdt zich het recht voor om huurders zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder of huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, met in acht name van
bovengenoemde beperkingen voor wat betreft leeftijd en ervaring. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de
bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist zijn. Huurder wordt geacht eventuele
bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig te verwittigen van de verplichtingen, geboden en verboden van deze overeenkomst en
toe te zien op de nakoming ervan. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van
het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
1.
Het voertuig dient te allen tijde met het bijgeleverde extra ART goedgekeurde slot op slot te worden gezet. Zoveel als mogelijk dient het
voertuig tussen 23:00 en 8:00 uur in een goed afgesloten ruimte op slot gestald te worden.
2.
Het is huurder niet toegestaan het voertuig weder te verhuren.
3.
Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
4.
Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren op of in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig
wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden. Het voertuig mag alleen op de openbare weg worden gebruikt.
5.
Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten Europa te brengen.
6.
Huurder is verantwoordelijk alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden, verlichting te controleren en het
voertuig overeenkomstig het serviceschema voor onderhoud aan te bieden.
7.
Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
8.
In geval van schade of mankement aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig verder te gebruiken indien dat kan leiden tot
verergering van de schade of mankement of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9.
In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te
stellen en de instructies van verhuurder op te volgen. Indien nodig dient de huurder de politie ter plaatse te waarschuwen.
10. De huurder is gehouden alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar
te verstrekken.
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Verzekering en eigen risico.

De voertuigen zijn all-risk verzekerd in geheel Europa met een eigen risico van zoals vermeld in de prijstabel van de verhuur folder. Dit eigen risico
kan worden verlaagd tegen dagvergoeding (zie prijstabel). Het eigen risico is van toepassing in geval dat een niet-verhaalbare schade is ontstaan
terwijl de huurder normale voorzichtigheid betracht heeft. Koffers, kleding en toebehoren kennen een apart eigen risico.
De huurder is aansprakelijk voor de volledige schade in de gevallen omschreven in artikel 7 van deze overeenkomst. De polisvoorwaarden die van
toepassing zijn, zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden.
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Schade

De huurder wordt geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij in de schaderegistratie bij vertrek
anders is aangegeven. De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan als gevolg van gebeurtenissen tijdens de huurperiode of anderszins
verband houdende met de huur van het voertuig, ongeacht gebruik of bestuurder.
Indien schade aan het voertuig is ontstaan dient de huurder:
1.
Bij retourneren van het voertuig een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen.
2.
Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
3.
Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
4.
De verhuurder of door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van
derden of bij verweer tegen aanspraken van derden.
De schadetaxatie en eventuele reparatie zal geschieden door de verhuurder
Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het voertuig, per
schadegeval beperkt tot het contractuele bedrag van het eigen risico, tenzij zich een van de onderstaande gevallen zich voordoet. De huurder is
voor de volledige schade aansprakelijk indien:
1.
Schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de Wegenverkeerswet (WVW) of het Reglement Verkeerstekens
en Verkeersregels (RVV).
2.
Schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 5 van deze verhuurvoorwaarden.
3.
Schade is ontstaan met goedvinden van of door opzet of grove schuld van huurder.
4.
Het schade betreft door of met het voertuig toegebracht aan derden, waarbij de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het
motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van uitsluitingen in de polisvoorwaarden.
5.
Sprake is van diefstal of vermissing en de huurder geen gebruik heeft gemaakt contactslot, alarmsysteem en het bijgeleverde ART
goedgekeurde slot, of als de huurder niet alle bij het voertuig behorende sleutels, handzenders van de alarminstallatie en bij het voertuig behorende
bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) bij verhuurder zijn ingeleverd.
Voor rekening van de huurder, bovenop het eigen risico, zijn:
1.
De kosten van repatriëring van het voertuig in geval van schade, voor zover niet gedekt door de verzekering van de verhuurder.
2.
Derving van huuropbrengsten indien het voertuig met niet-rijdbare schade of aanzienlijke optische schade ingeleverd wordt.
In geval van schade aan kleding, helmen en overige gehuurde artikelen zoals tanktassen, koffers etc. zijn de vervangingskosten voor rekening van de
huurder.
Voor gevolgschade of beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken is verhuurder nimmer aansprakelijk.
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Reparaties en onderhoud

De kosten van reparatie en onderhoud tijdens de huurperiode komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling
van deze overeenkomst voor rekening van huurder komen.
De huurder is verantwoordelijk voor klein onderhoud, zoals verlichting, bandenspanning, olieniveau of koelvloeistofniveau en draagt hiervan de
eventuele kosten. De kosten van een lekke band of overmatige bandenslijtage zijn voor rekening van de huurder.
Onderhoud en reparatie dienen door de verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen deze handelingen te
worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het officiële dealernet van BMW motorrad. Huurder dient dan vooraf een prijsopgave te
vragen.
Indien de kosten van reparatie en onderhoud een bedrag van €100,- niet overschrijden, kunnen deze zonder voorafgaande toestemming van
verhuurder worden uitgevoerd. Indien de kosten van reparatie en onderhoud het bedrag van €100,- wel overschrijden dient huurder aan verhuurder
toestemming voor uitvoering van de werkzaamheden te vragen. Indien de huurder dit verzuimt zijn de kosten voor rekening van huurder.
De door de huurder betaalde reparatie- en onderhoudskosten worden door verhuurder slechts vergoed tegen overlegging van een gespecificeerde
nota en een bewijs van betaling. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren.
Verhuurder zal eventuele verzendkosten van onderdelen vergoeden, eveneens tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van
betaling.
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Technische gebreken aan het voertuig.

Indien ten gevolge van een defect aan het voertuig verder rijden onmogelijk is, dient de huurder zich te wenden tot de mobiliteitsservice van BMW
motorrad, waarvan het telefoonnummer zich bij de papieren bevindt. Deze dienst brengt het voertuig naar het dichtstbijzijnde servicepunt in het
dealernetwerk. Indien de huurder verzoekt tot repatriëring naar een ander servicepunt, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van
de huurder.
Indien niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden, heeft huurder recht op vervangend vervoer (dit kan ook een auto zijn). Indien verder rijden
onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak (bijv. schade), heeft huurder geen recht op vervangend vervoer.
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Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.

Sancties en gevolgen van maatregelen van overheidswege die verband houden met (de omgang met) het gehuurde voertuig zijn voor rekening van
huurder, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.
Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te
stellen, waarbij eventuele aanvullende incassokosten doorbelast worden aan de huurder.
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen die
voortkomen uit de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het
bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
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Slotverklaring

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en teken voor akkoord:
Naam

:

Datum

:

Handtekening
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