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1.
De huurder wordt geacht de scooter in goede staat te hebben ontvangen. Op Paed wordt geacht de scooter in
goede staat te hebben afgeleverd. Voor aanvang moet een borgsom worden betaald. De borgsom krijgt u retour na
afloop van het arrangement, mits de scooter in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode wordt
teruggebracht. Voor de hoogte van de borgsom: zie “tarieven”.
2.
De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs bij de verhuurder voor de huurperiode.
3.
Het berijden van een scooter is alleen toegestaan aan personen welke in het bezit zijn van een geldig
(bromfiets-)rijbewijs.
4.
De huurder zal als een goede beheerder de verhuurde scooter verzorgen en deze overeenkomstig gebruiken.
De huurder is aansprakelijk voor schade tengevolge van diefstal en overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook
veroorzaakt, zowel aan de gehuurde scooter als aan derden, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de
huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten voor herstel of vervanging, waaronder die
van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de scooter aan de verhuurder
voldoen.
5.
Op Paed is te allen tijde gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventueel gestorte
waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Op Paed op aanvullende schadevergoeding.
6.
Op Paed is te allen tijde gerechtigd de gehuurde scooter na vermeend misbruik in te nemen.
7.
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de scooter. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De
waarde van de scooter wordt gesteld op € 1500,00.
8.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde scooter in onderhuur of gebruik aan derden af te staan ofwel de
huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
9.
Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur van kracht.
10.
a. De huurder maakt op de gehuurde scooter deel uit van het verkeer. Alle geldende verkeersregels en de plaatselijke
APV zijn van kracht. Gebruik van alcohol en/of andere geestverruimende middelen is tijdens de huurperiode niet
toegestaan. Bij het overschrijden van deze regels vervallen de voorwaarden en is de huurder zelf verantwoordelijk.
b. Het is niet toegestaan trottoirbanden/stoepranden op en af te rijden.
Het is niet toegestaan met de scooters tegen elkaar aan te botsen. Het is niet toegestaan op onverharde wegen/paden te rijden.
c. Het is niet toegestaan met de scooters tegen elkaar aan te botsen.
11.
De scooters zijn WA verzekerd.
Huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Op Paed is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan gedurende de
huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. In geval van een (W.A.-)schade geld voor de huurder een eigen risico van
€ 175,00.
Let op: Bij het rijden met een scooter kan straatvuil of olie/vet opspatten en op uw kleding komen. Houdt hier rekening
mee. Op Paed is hiervoor niet verantwoordelijk.
12.
Bij tijdsoverschrijding, afgezien van telefonisch gemelde pechgevallen, geld per halfuur een tarief van € 10,00 per scooter.
13.
De huurovereenkomst gaat in na ontvangst van de ondertekende huurovereenkomst en betaling van € 5,00 per te
huren scooter. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de reserveringsdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij
niet tijdige betaling vervalt de reservering in zijn geheel. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 2 weken
voor de huurdatum te zijn bijgeschreven. Bij reservering binnen 2 weken dient het gehele bedrag van de overeenkomst
binnen 1 week op de rekening van Op Paed te zijn overgemaakt, maar zeker voor de huurdatum.
Bij annulering zal de aanbetaling als annuleringskosten verrekend worden. Eventuele reeds gemaakte kosten voor een
arrangement zijn, ook na annulering, voor rekening van de huurder. Bij annulering binnen 72 uur voor de huurperiode,
geldt de volledige huursom.
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