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Pols Motoren BV

Verhuurvoorwaarden huurseizoen 2016

Reservering:

Reserveren kan via e-mail, fax en/of telefonisch.
Er dient € 50 te worden aanbetaald. Na ontvangst is uw reservering pas definitief.
Telefonische of mondelinge misverstanden zijn altijd voor rekening van de (potentiële) huurder.
Mocht de motor, ondanks een definitieve reservering, niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld door schade), kan de
huurder een andere beschikbare motorfiets huren of het reserveringsgeld wordt geretourneerd.

Annulering:

Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de gereserveerde huurperiode wordt € 10 aan kosten in rekening
gebracht.
Bij annulering van 6 tot 3 dagen voor aanvang van de gereserveerde huurperiode wordt 25% van het huurbedrag
aan kosten in rekening gebracht.
Bij annulering van 2 dagen voor aanvang van de gereserveerde huurperiode wordt 50% van het huurbedrag aan
kosten in rekening gebracht.
Bij annulering van 1 dag voor aanvang van de gereserveerde huurperiode wordt 100% van het huurbedrag aan
kosten in rekening gebracht.
Annuleren zonder berichtgeving betekent eveneens dat het huurbedrag voor 100% in rekening wordt gebracht.

De huurder:

De huurder is in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor het besturen van motorfietsen.
De huurder controleert en tekent zelf voor de conditie van de motorfiets voor vertrek.
De huurder dient zich d.m.v. 2 geldige legitimatiebewijzen te kunnen legitimeren (waaronder een geldig rijbewijs).
Een verplichte ID-check in het BOVAG-ELENA signalering systeem kan bij een negatieve melding leiden tot
weigering van uw huurreservering.
Voor klasse A dient de huurder minimaal 18 jaar te zijn en minimaal in het bezit te zijn van het motorrijbewijs
categorie A1.
Voor klasse B dient de huurder minimaal 20 jaar te zijn en minimaal in het bezit van het motorrijbewijs categorie
A2.
*Voor deze klasse zijn ook categorie A-onbeperkt motoren ingezet. U dient er zelf op te letten dat u een

motorfiets reserveert die aan uw rijbewijs voldoet.*

Voor klasse C dient de huurder minimaal 24 jaar te zijn en in het bezit van het motorrijbewijs van categorie A
onbeperkt.
Voor klasse D dient de huurder minimaal 25 jaar te zijn en 3 jaar in het bezit van het motorrijbewijs van categorie
A onbeperkt.
Alleen de persoon die de huurovereenkomst tekent mag de gehuurde motorfiets besturen.
Bekeuringen in de huurperiode zijn voor rekening van de huurder.
Verhuur van de motorfiets voor een periode in het buitenland is alleen mogelijk als de huurder in het bezit is van
een internationale reis en kredietbrief. Mocht aan deze voorwaarde niet zijn voldaan, zijn de volledige kosten van
repatriëring van de motorfiets geheel voor de huurder.
Roekeloos rijgedrag tijdens de huurperiode wordt niet geaccepteerd en toegestaan (bijvoorbeeld: burnouts en
wheelies!). De volledige kosten van de geleden schade zijn voor rekening van de huurder met een minimum van
€ 500!

 Deze kosten zijn extra op het eigen risico.
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Verzekerd:

De huurmotoren zijn verzekerd in geheel Europa. De groene kaarten zijn
 aanwezig voor ritten in het buitenland.

Er is een standaard eigen risico per merk motorfiets.
Er is een standaard borg per verhuurperiode.
De huurder is verplicht om de huurmotorfiets op slot te zetten, met zowel het stuurslot als het gratis
meegeleverde en goedgekeurde ART slot, zodra deze geparkeerd en/of gestald wordt. Mocht aan deze
voorwaarde niet zijn voldaan, is de huurder bij diefstal volledig aansprakelijk voor ALLE (geleden) schade.
Bij schade en diefstal in de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor het eigen risico per schade geval (Is de
motorfiets zowel op de linker als rechterzijde gevallen binnen dezelfde huurperiode betekent dit 2
schadegevallen dus 2 keer eigen risico!)
Zodra bandenpech tijdens de huurperiode voorkomt, is de geleden schade voor rekening van de huurder.
Bij beschadiging en/of vermissing van gehuurde kleding tijdens de huurperiode wordt de nieuwwaarde volledig
in rekening gebracht bij de huurder.
Met de gehuurde motorfiets mag niet gereden worden op circuits en onverharde wegen.
De opzittenden zijn verzekerd tot een bedrag van €50.000.

Aansprakelijkheid:

De huurder is tijdens de huurperiode (vanaf het moment van ophalen tot en met de retournering) volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de motorfiets en alle toebehoren.

Retourneren:

Het wordt op prijs gesteld als de gehuurde motorfiets zo netjes mogelijk wordt geretourneerd. Mocht blijken dat
de motorfiets abnormaal vies en vuil wordt geretourneerd, zal € 15 schoonmaakkosten in rekening worden
gebracht bij de huurder.
De motorfiets dient afgetankt geretourneerd te worden. Is dit niet het geval, zal er € 30 benzinekosten bij de
huurder in rekening worden gebracht.
Mocht de motorfiets te laat worden teruggebracht, zal per uur € 20 aan kosten worden doorberekend aan de
huurder.

Betalen:

U kunt contant of met pin betalen. Betaling d.m.v. een creditcard (Visa en Mastercard) is niet mogelijk.
 N.B.: de betaalde reserveringskosten en borg worden, zodra er geen bijzonderheden zijn, verrekend met het

totaal te betalen huurbedrag.


