Huurmotoren tbv allroad trainingen 2019
Wil je liever niet met je eigen motor de training volgen of heb je geen geschikte allroad motorfiets? BERRT
heeft BMW GS modellen uit het actuele modelprogramma beschikbaar voor verhuur. (Voor huurmotoren in
Hechlingen zie www.berrt.gs/hit)
 Eigen risico slechts € 250,- (€ 1.000 in Fürstenau), een kras of deukje telt niet bij ons.
 Huurprijzen zijn nu inclusief benzine, schoonmaken en trainingskilometers.
Merk / type
BMW G 310 GS
BMW F 750 GS
BMW F 850 GS
BMW R 1200 GS LC Rallye

Motor type
1-cil 310 cc
2-cil 850 cc
2-cil 850 cc, 95pk
2-cil boxer, 1200 cc, 125pk

Opties

Huur/ dag
€ 100
Laag zadel
€ 180
Laag zadel
€ 180
Laag zadel
€ 195

Borgsom voor in het buitenland woonachtige deelnemers: € 250 (€1.000 voor Fürstenau), uitsluitend
contant te voldoen voor aanvang van de training.
De huurmotoren hebben al wat krassen op klepdeksels, handkappen, uitlaat, plaatwerk en wielen. Daarom
leidt een extra kras of deukje ook niet tot een schadeclaim. Voor de cursist dus onbezorgd rijden op een
huurmotor van BERRT. De motoren verkeren uiteraard in een goede technische staat. Ze zijn voorzien van
Conti TKC80 noppenbanden, handvatverwarming en een tasje achterop (voor regenjas o.i.d.).

BMW R 1200 GS LC Rallye
Modeljaar 2018, dynamic ESA, Rijmodi, handvatverwarming,
schakelassistent etc.!
De motoren zijn voorzien van Conti TKC80 noppenbanden,
spaakwielen, valbeugels, klepdeksel beschermers en handkappen.
Gewicht 238 kg, zithoogte 820/ 840/ 850/ 870mm

BMW F 850 GS
De F 850 GS is welhaast de ideale allroad motorfiets qua terrein
eigenschappen. Met het 21” voorwiel is deze motor erg makkelijk
door het terrein te bewegen. Voorzien van o.a. Conti TKC80
noppenbanden, ESA, Enduro mode, handvatverwarming.
Gewicht 229 kg, zithoogte 835/860 mm.

BMW F 750 GS
De F 750 GS is voorzien van de 2-cilinder motor van de F 850 GS,
met iets minder vermogen. Met een lagere zitpositie een makkelijk te
besturen motorfiets.
Gewicht 224 kg, zithoogte 790/815 mm.

BMW G 310 GS
De nieuwe kleine en lichte GS nu ook in ons programma.. Voorzien
van Conti TKC80 banden, stuurverhogers en brede voetsteunen.
Gewicht 169 kg, zithoogte 835mm.
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Huurcontract t.b.v. trainingen in Nederland en Fürstenau 2019
Betreft (merk en type)
: BMW
Huurder (voorletters, naam) :
Adres
:
Woonplaats/ Land
:

Kenteken:

Voorwaarden:


De huurprijs bedraagt:
o BMW G 310 GS
: € 100,- / dag
o BMW F 750 GS, F 850 GS
: € 180.- / dag
o BMW R 1200 GS
: € 195,- / dag
De huurprijs is inclusief schoonmaken, kilometers, BTW en WA-verzekering en benzine.
 De borgsom bedraagt voor in het buitenland geregistreerde huurders: € 250,- voor de 1-daagse
training en € 1000,- voor de 2-daagse Fürstenau training. Borgsom contant mee te brengen op de
e
1 cursusdag (kwitantie voor ontvangst wordt verstrekt).
 Het eigen risico bedraagt:
o 1-daagse training in Nederland : € 250,- per gebeurtenis
o 2-daagse training in Fürstenau : €1.000,- per gebeurtenis
 De gehele huursom (en evt. borg) dient vooraf voldaan te worden.
 De huurmotoren hebben lichte beschadigingen zoals krassen op lakwerk, klepdeksels, cardan,
valbeugel, ruit etc. De technische staat is echter 100%.
 Krassen en deukjes die gedurende de training ontstaan en die de inzetbaarheid en veiligheid niet in
het geding brengen, worden niet tot schade gerekend en hoeven dus niet door huurder vergoed te
worden. Onder schade wordt wel onder meer verstaan breuk, scheuren en blijvende vervorming van
onderdelen (oa frame, wielophangingen, uitlaat, koplamp, stuur etc.), lekkage, functie uitval als
gevolg van rijstijl. Hieronder wordt ook een verbrande koppeling gerekend.
 De huurmotoren zijn aangepast voor offroad gebruik door o.a. noppenbanden, afstelling stuur,
pedalen etc.
 De huurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs A voor zware motorfietsen, welke op
verzoek getoond moet kunnen worden.
 Bij pech onderweg zal verhuurder alles in het werk stellen de huurmotor zo snel als mogelijk weer te
repareren. Wanneer de motor onverhoopt niet tijdig hersteld kan worden, bestaat er geen recht op
een vervangende motorfiets of terugbetaling van de huursom. Verhuurder zorgt voor eventuele
repatriëring van de uitgevallen motorfiets.
 Huurder volgt alle aanwijzingen, die de instructeur c.q. verhuurder m.b.t. gebruik en parkeren van de
motorfiets geeft, stipt op.
 Huurder draagt zorg voor de huurmotor als een goed huisvader, alsof het zijn eigen motorfiets
betreft.
 Huurder beseft dat de gebruiksomstandigheden in de offroad trainingen zeer bijzonder zijn en stelt
alles in het werk om schade te voorkomen.
 Huurder kan verhuurder nooit aansprakelijk stellen voor ongevallen of verkeersovertredingen
ontstaan tijdens de trainingen of verbindingsroutes.
 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende verkeersregels, eventuele boetes zijn
altijd voor rekening van huurder.
 Schade wordt gefactureerd of verrekend met de borgsom indien van toepassing.
 Huurder en verhuurder inspecteren samen de motorfiets op schade voor aanvang en na afloop van
de training.
Datum :

Plaats :

Voor akkoord, Huurder:

Verhuurder:

---------------------------------------------

----------------------------------------
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