Verhuurovereenkomst Allroad Basic en Intermediate Training
Naam huurder/ gebruiker

:

Adres

:

Woonplaats en land

:

Gehuurde
Merk

Model

Huurprijs

Kenteken

o

BMW G 310 GS

€ 100,- / dag

……………………..

o

BMW F 750 GS,

€ 180,- / dag

……………………..

o

BMW F 850 GS

€ 180,- / dag

……………………..

o

BMW R 1250 GS

€ 195,- / dag

……………………..

• De huurprijs is inclusief btw, brandstof, kilometers, schoonmaken en WA-verzekering.
• De gehele huursom dient vooraf voldaan te worden.
• Het eigen risico bedraagt € 0,- per gebeurtenis.
Rijbewijs
• Huurder is in het bezit van een voor de Nederlandse wetgeving geldig rijbewijs categorie A voor
zware motorfietsen met onbeperkt vermogen. Bij huur van de G 310 GS volstaat categorie A2.
• Het rijbewijs wordt door huurder meegenomen tijdens de training en wordt op verzoek getoond.
Indien het vereiste rijbewijs niet in bezit is of niet getoond kan worden kan huurder niet
deelnemen aan de training of de huurmotor berijden. In dit geval is er geen recht op restitutie
van het cursusgeld en/ of huursom.
Gebruik
• Het gebruiken van de huurmotor geschiedt geheel voor eigen rekening en eigen risico.
• Huurder beseft zich dat het motorrijden op onverharde ondergrond extra (gezondheid)risico’s
met zich meebrengt.
• Huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan.
• Huurder volgt alle aanwijzingen van de instructeur dan wel verhuurder m.b.t. het gebruik en
parkeren van de motorfiets stipt op.
• Huurder draagt zorg voor de huurmotor als goed huisvader en stelt alles in het werk om schade
te voorkomen, alsof het zijn eigen motorfiets betreft.
• Huurder verklaart zich te zullen houden aan de ter plaatse geldende (verkeers)regels.
• Huurder kan verhuurder nooit aansprakelijk stellen voor ongevallen of verkeersovertredingen
ontstaan tijdens de training of verbindingsroutes. Event. boetes zijn voor rekening van huurder.
• 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 en verhuurder inspecteren de motorfiets op schade voor aanvang van de training.
Voor akkoord,
Plaats: Apeldoorn

Datum:

Handtekening huurder:

Handtekening verhuurder:

…………………………..

…………………………..

BERRT Reizen en Trainingen, Hommel 9, 7317BL Apeldoorn

