Algemene voorwaarden Route Wenters handelend onder de naam Home & Family.

Onze algemene voorwaarden zijn leidend en van toepassing op alle ondertekende overeenkomsten
tussen huurder en Route Wenters hieronder beschreven, gevestigd aan de Stationsstraat 33 te
Winterswijk. Route Wenters is een handelsnaam van Home & Family B.V. bekend bij de KvK met het
nummer 77383281.

-

Iedere deelnemer die in het bezit is van een geldig bromfietscertificaat of Rijbewijs en zich
hiermee aan Route Wenters medewerkers legitimeert, mag op de door ons ter beschikking
gestelde E- Choppers rijden.

-

Diefstal tijdens de verhuur valt niet voor/ onder de verzekering. We verwachten dat je als
huurder, wanneer je van de E-Chopper af bent, je deze netjes op slot zult zetten zoals vooraf
medegedeeld tijdens de instructies. Indien er sprake is van diefstal en je kan geen sleutel
overhandigen dan wordt de dagwaarde van de E-Chopper, door Route Wenters vastgesteld, in
rekening gebracht.

-

De (snor)scooters zijn elektrisch en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden
behandeld. Het betreft een snorscooter met een maximale snelheid van 25 km per uur en het
rijgedrag dient hier dan ook op te worden aangepast. Zonder vooraf instructie te hebben
gekregen van de E-Chopper verhuurder is het niet toegestaan om de ter beschikking gestelde
E-Choppers te besturen. Het is niet toegestaan om onderlinge wedstrijden te houden in welke
vorm dan ook.

-

Als huurder heb je de plicht goede zorg te dragen voor de E-Choppers en bijbehorende
accessoires (navigatie, kinderzitje, etc.). Dit betekent dat de E-Chopper in dezelfde staat moet
worden ingeleverd als bij aanvang van de verhuur is verkregen. De schade of gebreken aan de
E-Chopper en andere eigendommen van Route Wenters (navigatie, stoepbord, etc.) dienen
onverwijld gemeld te worden na afloop van de verhuur. Hierbij geldt een eigen risico van €
500,- per huurder. Bij schade ontstaan door toedoen van één van de deelnemers welke niet
gedekt wordt door de verzekering ( Het eigen risico van Route Wenters is niet gedekt en valt
dus buiten de verzekering) is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade. Als bijlage
toegevoegd de lijst met bedragen voor eventuele schades.

-

De E-Choppers zijn elektrisch en de accu’s hebben een bereik van maximaal 55 kilometer.
De E-Chopper wordt te allen tijde meegegeven met een volle accu. Vanwege het maximale
bereik heeft Route Wenters routes uitgezet van ongeveer 40 kilometer. De E-Chopper dient
na deze afstand weer terug op de vertrekplaats te staan. Indien men onverwijld ergens komt
te staan zonder stroom nadat de maximale afstand is overschreden zullen er ophaalkosten in
rekening worden gebracht van € 20,- per E-Chopper.

Vermissing c.q. diefstal wordt ten laste gelegd aan de deelnemer / huurder. Bij diefstal, verduistering
en/of het niet terugbezorgen van de E-Chopper, wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie.
Tevens wordt, naast de verschuldigde huurprijs, aan de huurder de dagwaarde van de E-Chopper,
door Route Wenters vastgesteld, in rekening gebracht.
-

Roekeloos of onwettig rijgedrag is niet toegestaan; het is ook niet toegestaan om handelingen
uit te voeren die niet overeenkomen met de Nederlandse wet. Verkeersboetes welke door de
deelnemers/ huurders tijdens de huur periode worden verkregen, worden doorberekend aan
de huurder, vermeerderd met € 25,- administratiekosten per incident.

-

Alle E-Choppers zijn verzekerd voor de verhuur. Het eigen risico voor de deelnemers is € 500,per E-Chopper, in het geval dat de verzekering moet worden aangesproken zal dit eigen risico
bedrag worden verhoogd met € 25,- administratiekosten per E-Chopper.

-

De huurder /deelnemer is gedurende de verhuur periode te allen tijde aansprakelijk voor
boetes en andere maatregelen die voortvloeien uit (verkeers-) overtredingen. Het niet naleven
van regels en voorwaarden kan leiden tot verlies van de verzekeringsdekking.

-

Voor huurders / deelnemers is het niet toegestaan de E-Chopper te besturen onder invloed
van drugs of alcohol. – schade ontstaan, terwijl de deelnemer van het voertuig verkeert onder
invloed van alcohol of enige andere bedwelmende stof of stimulerende stof is van de
verzekering uitgesloten en derhalve voor de rekening van de huurder /deelnemer.

-

Route Wenters heeft het recht de E-Chopper bij teruggave te inspecteren op schade en
gebreken. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan
de E-Chopper, andere eigendommen van Route Wenters of toebehoren zijn toegebracht en
daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig
of zulks in of buiten overmacht is geschiedt. Route Wenters heeft het recht de hoogte van de
ontstane schade zelf vast te stellen. En de huurder / deelnemer voor deze schade
verantwoordelijk te stellen.

-

Route Wenters zal in geen geval en onder de voorwaarde aansprakelijk zijn voor ongevallen,
lichamelijk letsel en/of schade en met de gevolgen daarvan zowel voor de huurder / deelnemer
dan wel derden voortvloeiend uit het gebruik van de E-Chopper voor zover de door de Route
Wenters gesloten verzekering in deze gevallen geen dekking verleent.

En nu het allerbelangrijkste. Wij wensen u ontzettend veel plezier en veilige kilometers. Zorg dat je
mooie herinneringen maakt met elkaar!!

Kosten bij schade
Onderplaat Duo

E-chopper:

€40

Kentekenplaathouder €10

Spatbord

€30

Zadel Duo voor

€30

Zadel Duo achter

€40

Zadel Harley

€45

Rugsteun Duo

€50

Anders:

Voor vering Duo

€50

Navigatie

€150

Voor vering Harley

€60

Stoepbord

€160

Koplamp Duo

€50

Koplamp Harley

€60

Achterlamp Duo

€40

Achterlamp Harley

€40

Spiegel

€20

Knipperlichten

€20

Gashendel

€25

Remhendel

€20

Remmen

€50

Display

€50

Verlies van kenteken

€15

Contactslot

€15

