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Voorwaarden
 

Huurperiode

Dag (door de weeks): Dinsdag tm vrijdag  van 09.30 uur tot de volgende ochtend 09.00 uur
Zaterdag: van zaterdagmorgen 09.30 uur tot zaterdagmiddag 16.30 uur
Weekend: van zaterdagmorgen 09.30 uur tot dinsdagmorgen 09.00 uur
Lang weekend: van vrijdagmorgen 09.30 uur tot dinsdagmorgen 09.00 uur
Midweek: van dinsdagmorgen 09.30 uur tot vrijdagmiddag 17.00 uur
Week: 7 dagen, afhalen en terugbrengen in overleg
Langere periodes: in overleg

Indien de gewenste motorfiets door defecten of onderhoud niet ter beschikking is voor verhuur, is de verhuurder vrij om je
een vervangende motorfiets aan te bieden.

  
Huurder/bestuurder

 De huurder/bestuurder dient in het bezit van een geldig motorrijbewijs te zijn. Alleen de in de huurovereenkomst
genoemde huurder is gerechtigd de motorfiets te besturen.

  
Bij huur van motoren vanaf categorie C dient de bestuurder minimaal 22 jaar oud en 2 jaar in het bezit te zijn van het
motorrijbewijs.

  
Afhalen

 Bij het afhalen dient de huurprijs en de borg te zijn voldaan. Legitimatie (rijbewijs) is verplicht bij het afhalen. De
motorfietsen kunnen uitsluitend tijdens de openingstijden worden opgehaald en teruggebracht. Alle motoren zijn voorzien
van een goed slot welke bij het parkeren van de motorfiets dient te worden gemonteerd.

  
Terugbrengen

 Je levert de motor afgetankt weer in. Je dient de motor uiterlijk op de hiervoor aangegeven tijden terug te brengen. Elk uur
later wordt in rekening gebracht tegen een tarief van 10 euro per uur. 

 Indien de motor niet is afgetankt komt er € 25,- boven op de benzinebon.
  

Service en hulpverlening
 Op verhuur van motorfietsen zijn de standaard bepalingen verhuur van de BOVAG van toepassing. Deze zijn ter inzage

beschikbaar. De motoren verkeren in prima staat, zijn betrouwbaar en representatief.
  

Tarieven
 De tarieven zijn inclusief slot en exclusief brandstof. De borg bedraagt 500 euro.Deze dient per pin of creditcard betaald te

worden.
  

Verzekeringen
 Alle motoren zijn WA+casco verzekerd.

 Verlaging van het eigen risico is mogelijk door afkoop.
 Het eigen risico is bij diefstal niet afkoopbaar.

 

 Eigen Risico Verlagen naar € 500,-
alle categorie € 1500 € 10,00 per dag

 

Kleding en een helm huur:

 bij motor huur bij motor huur bij motor huur losse verhuur losse verhuur  losse verhuur   
 1 Dag weekend/midweek week 1 Dag weekend/midweek week
Handschoenen € 3,00 € 9,00 € 12,00 € 5,00 € 15,00 € 30,00
Helm € 7,50 € 20,00 € 30,00 € 10,00 € 30,00 € 50,00
Broek € 5,00 € 15,00 € 20,00 € 7,50 € 22,50 € 45,00
Jas € 7,50 € 20,00 € 30,00 € 10,00 € 30,00 € 50,00

 

 1 Dag           weekend/midweek week         
Topkoffer mogelijk bij DL650 /DL1000 /F700GS /F800GS /R1200GS € 10,00 € 30,00 € 45,00
Zijkoffers mogelijk bij R1200GS € 15,00 € 45,00 € 50,00
Navigatie € 15,00 € 30,00 € 45,00
 
 dag weekend lang weekend midweek week Meerprijs per kilometer
Categorie A € 70 € 175 € 210 € 175 € 315 € 0,20
Categorie B € 75 € 185 € 225 € 185 € 335 € 0,20
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Categorie C € 85 € 210 € 250 € 210 € 380 € 0,25
Categorie D € 110 € 275 € 380 € 275 € 495 € 0,25
Vrije kilometers 150 450 600 600 1050  

Alle tarieven zijn inclusief BTW, fouten en prijswijzigingen voorbehouden


