HUURVOORWAARDEN
E-chopperhurennoordwijk.nl is onderdeel van Evenementenbureau SPEV / Noordwijk-Events en C&F Sporting BV,
hierna genoemd als “verhuurder”.
Artikel 1:
De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een
geldig rijbewijs of brommercertificaat. Verhuurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben
afgeleverd.
Artikel 2:
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de
gehuurde E-Chopper tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30
werkdagen na de verhuurperiode aan verhuurder worden voldaan.
Artikel 3:
Ten alle tijde is verhuurder gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel
verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht
van verhuurder op aanvullende schadevergoeding.
Artikel 4:
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Chopper naar vermeend misbruik in te nemen.
Artikel 5:
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper, daar deze door verhuurder niet is
verzekerd tegen diefstal. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een E-chopper is
vastgesteld op € 1450,00 excl. 21% BTW per E-Chopper .
Artikel 6:
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de
bestemming gebruiken.
Artikel 7:
De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de E-Chopper, indien
dit materiële gebrek aan verhuurder kan worden toegerekend.
Artikel 8:
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan
ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 9:
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.
Artikel 10:
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het ten strengste
verboden:
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de E-Chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
c) Met de E-chopper buiten de paden (offroad) te rijden
d) Met de E-chopper het strand op te rijden
e) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.
Artikel 11:
verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de E-Chopper een WA-verzekering is afgesloten met een eigen
risico van € 1000,00 per gebeurtenis.

Artikel 12:
Overschrijding huurperiode:
Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per E-Chopper per kwartier
of een gedeelte daarvan € 3,00 extra bovenop de huursom.
Overschrijding van het aantal kilometers:
Huur e-chopper 2 uur met maximaal 25 km actieradius.
Huur e-chopper 3 uur met maximaal 35 km actieradius.
Huur e-chopper voor een hele dag maximaal 40-45 km actieradius.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Wijzigingen
Wijzigingen van het aantal personen kunnen tot uiterlijk 7 werkdagen voorafgaande aan het arrangement
schriftelijk per mail aan ons worden doorgegeven met een marge van maximaal 10%.
Mochten eventuele mutaties van het aantal personen niet (tijdig) aan ons worden doorgegeven, zijn wij
genoodzaakt 100% van de prijs per persoon te berekenen.
Annulering evenement:
Meer dan 2 maanden voor aanvang
Meer dan 1 maand voor aanvang
Meer dan 14 dagen voor aanvang
Meer dan 7 dagen voor aanvang
Bij 7 dagen of minder voor aanvang

15% van het totale factuurbedrag
35% van het totale factuurbedrag
60% van het totale factuurbedrag
85% van het totale factuurbedrag
100% v.h. totale factuurbedrag

Dit geldt ook indien de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.
Annulering dient altijd schriftelijk per e-mail te geschieden.
Slecht weer en uw boeking?
Wij krijgen veel vragen van mensen die hun boeking willen verplaatsen, omdat er “wellicht” een regenbui
voorspeld is.
Uiteraard hebben wij het weer niet in de hand. Wat wij wel weten is dat het weer aan de kust onvoorspelbaar is,
en dat voorspellingen iedere keer wijzigen. Om deze reden kijken wij pas 12-24 uur voor aanvang naar de
weersverwachtingen en nemen wij op een zo laat mogelijk moment een beslissing of de activiteit wel of niet door
kan gaan.
Wanneer kan een boeking verschoven worden?
Normaliter gaan onze E-chopper tours altijd door, omdat men zich op het weer kan kleden. Alleen bij extreem
slecht weer (bijvoorbeeld storm en/of permanente harde regen) bieden wij de mogelijkheid de boeking kosteloos
te verschuiven naar een nader te bepalen datum in hetzelfde jaar.
Indien de weersvoorspellingen extreem slecht zijn (wat vaak pas 12-24 uur voor aanvang goed in te schatten is),
mailen wij u met de vraag of u wenst te verschuiven of niet.

