
Algemene Voorwaarden 
 
Op alle overeenkomsten met Bar/Café & Camperpark it Jachtfjild zijn de volgende 
huurvoorwaarden van toepassing; 
 
Onder verhuurder wordt verstaan: Bar/Café & Camperpark it Jachtfjild 
Onder het verhuurde wordt verstaan: Fiets(en), Scooter(s) en Auto met alle toebehoren 
Onder huurder wordt verstaan: Hoofdbestuurder ( verantwoordelijk voor al het gehuurde ) 
 
Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. 
Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. 
 
Artikel 2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, 
kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Alle deelnemers 
moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 
 
Artikel 3. Huurder (ondergetekende) en alle medehuurders dienen zich gedurende de 
huurperiode ten allo tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en 
verplicht zich om uitstuitend (m.u.v. autoverhuur) verharde wegen en geasfalteerde brom- 
fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke 
manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel, ophaal en/of reinigingskosten ten 
gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde danwel 
veldwegen, of elke andere vorm van onverantwoordelijk gedrag met schade als gevolg 
worden achteraf ten laste van de huurder in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 4. Het is ten strengste verboden om; 
 

1. De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg. (fietsen tot 120 kg.) 
2. De trottoirbanden op en af te rijden of op het trottoirs te rijden. 
3. Op onverharde wegen te rijden 

Bij verzuim zal €250,- boete per scooter en € 150 per fiets in rekening worden gebracht. 
4. Verdovende middelen te gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden. 
5. Overmatig te claxonneren zonder aanleiding die betrekking heeft tot waarschuwing. 
6. Kort op elkaar te rijden. 
7. Het voertuig technisch of visueel te modificeren. 

 
Artikel 5. De scooters en auto’s zijn WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk 
voor alle schade gemaakt door hem en/of medehuurder(s). Alle schade (inclusief diefstal) 
aan het verhuurde, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of 
deze het gevolg zijn van schuld door huurder of derden. De huurder zal de daaruit 
voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van 
beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk 
voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle 
verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder. 
 
Artikel 6. Huurder en medehuurder dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor 
alle schade en/of letsel welke met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden worden 
toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren. 
 
Artikel 7. Het huren van auto, scooter of fiets geschiedt geheel op eigen risico. 
Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de 
huurperiode aan huurder, derden en/of (hun) goederen. 
 
Artikel 8. Het is huurder en medehuurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in 
gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden 
over te dragen. 
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Artikel 9. Bij diefstal of vermissing van het gehuurde is de huurder aansprakelijk voor de 
waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 
 
Artikel 10. Bij vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats 
van huurgelden. Bij tijdsovertreding van de overeengekomen huurperiode geldt per 
huurdeel een direct te betalen huurtoeslag van €7.50 per fiets, €35,- per scooter en €65,- 
per auto. Voor iedere dag na de huurperiode verzuimd wordt het gehuurde terug te 
brengen zal een boete in rekening worden gebracht van €100,- per fiets, €250 per scooter 
en €500,- per auto tot een maximum van de aanschafwaarde van het gehuurde maar 
exclusief 1 week huurkosten welke als dervingskosten aanvullend in rekening zullen 
worden gebracht aan de hoofdhuurder in kwestie. 
 
Artikel 11. Vervoer naar of het ophalen van auto, scooter of fiets bij locatie naar wens, 
kan eerst na reservering door ons efficiënt en strikt duidelijk vooraf overeengekomen 
tijdstippen gebeuren. Afhankelijk van de afstand worden de vervoerskosten van te voren 
met de huurder afgesproken. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en 
laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening worden gebracht tegen een 
tarief van €75,- per heel of gedeeltelijk verstreken uur. 
 
Artikel 12. De scooter en auto worden volgetankt verhuurd. De voertuigen dienen bij 
teruggave weer volledig te zijn afgetankt bij de door ons aangegeven tankstation HOS Oil 
te Boelenslaan. Bij het retourneren zonder een volle tank zal er per scooter €10,- en per 
auto €95,- in rekening worden gebracht welke direct zal moeten worden voldaan. 
 
Artikel 13. Elke vorm van een verkeersboete die ontstaan is tijdens de huurperiode komt 
ten laste van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er 
achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening kan worden gebracht. 
 
Artikel 14. Het annuleren van een reservering kan kostenloos tot 2 weken voor de 
huurdatum en tot 1 week voor de huurdatum indien de weersvoorspellingen op de 
huurdatum zeer slecht blijken te zijn. Buiten deze voorwaarden zullen er bij annulering 
50% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij het no-show ( het niet 
komen opdagen of afbellen ) zal de gehele huursom in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 15. De huurder machtigt verhuurder om niet geïncasseerde of achteraf ontstane 
kosten welke ten laste komen van de huurder middels een éénmalige machtiging in 
rekening te zullen brengen.  
 
Artikel 16. De huurder wordt geacht de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en 
verklaart doormiddel van ondertekening hiermee op alle punten akkoord te gaan. 
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Aantal fietsen (dames):  ………………………………………………………………….. 
 
Huurperiode:   ………………………………………………………………….. 
 
 
Aantal fietsen (heren):  ………………………………………………………………….. 
  
Huurperiode:   ………………………………………………………………….. 
 
 
Aantal scooters:   ………………………………………………………………….. 
 
Huurperiode:   ………………………………………………………………….. 
 
 
Aantal auto’s:   ………………………………………………………………….. 
 
Huurperiode:   ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Gegevens huurder 
 
 
Voornaam:    ………………………………………………………………….. 
 
Achternaam:    ………………………………………………………………….. 
 
Telefoon:    ………………………………………………………………….. 
 
Straatnaam + huisnummer: ………………………………………………………………….. 
 
Postcode:    ………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats:    ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Datum:    ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening voor akkoord: 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
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