ALGEMENE VOORWAARDEN ZIESEL VERHUUR 2019
VERHUURDER: ELECTRIC

OUTDOOR FUN

HUURDER: DEGENE DIE DE ZIESEL GEHUURD HEEFT.
LOCATIE: BINNEN EN BUITENLAND
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De huurder verklaard dat hij of zij de leeftijd van 16 jaar en
(een Nederlandse overheid toegelaten geldig identiteitsbewijs)
of minimaal een tractor dan wel een autorijbewijs cat. B heeft.
Huurder zal zich ten alle tijden houden aan de aanwijzingen en
uitleg van de verhuurder.
Gebruik van de 4-punts veiligheidsgordel is verplicht.
Bij in en uitstappen van de Ziesel(s) is het VERPLICHT eerst de
machine uit te zetten.
Het is niet toegestaan voor en tijdens de Ziesel rit alcoholische
drank, drugs of andere middelen die de rijvaardigheid negatief
beïnvloeden. Iedere schade, in welke vorm dan ook, die
veroorzaakt wordt ten gevolge van het gebruik van deze
middelen is voor rekening van de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde
materialen, veroorzaakt door nalatigheid of het negeren van
instructies van de verhuurder, ongeacht deze het gevolg is van
schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit
voortvloeiende kosten t.b.v. vervanging, waaronder die van
beschadigde onderdelen en bijhorende inkomstenderving
vergoeden.
Bij diefstal of in beslagname is de huurder aansprakelijk voor de
nieuwwaarde van de gehuurde vervoersmiddelen à €24.000,= ex
BTW
De huurder is aansprakelijk voor diegene die achterop de Ziesel
staat.(Op de achteropstap)
Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele
(verkeers)boete(s), deze kunnen dan ook te allen tijde op de
huurder verhaald worden.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen
van de huurder/passagier/derden óf persoonlijk letsel
ontstaan bij het gebruik van het voertuig, waaronder
gevolgschade. Deelname is geheel voor eigen risico.
Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor lichamelijk letsel of enige andere vorm van
schade, tijdens de Ziesel rit.
Kosten verzekering buitenland, komen voor rekening van de
huurder, mits de verzekering het dekt.
Huurder accepteert door ondertekenen van de
huurovereenkomst en door toevoegen van een kopie van het
paspoort, of de voor en achterzijde van zijn of haar ID of
rijbewijs de algemene voorwaarde “ZIESEL VERHUUR”
Handtekening:
Naam in Blokletters:
Datum:

