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Huurvoorwaarden 
Plezier en eenvoud staan voorop bij de huur van een Scootz, maar wij willen u vragen de hiernavolgende regels in acht 

te nemen. 

Basisregels 

 Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig 

en accessoires om te gaan zoals een goed huurder betaamt, 

ervoor te zorgen dat het overeenkomstig zijn bestemming wordt 

gebruikt en het in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te 

bezorgen voor het einde van de huurtermijn zoals vermeld in de 

huurovereenkomst. 

 Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten Nederland te 

brengen. 

 Ons advies is om met 1 persoon per voertuig te rijden. Het 

maximum bedraagt 2 personen, met een maximale belasting 

van totaal 150 kg.  

 Gedurende de huurtermijn is huurder volledig verantwoordelijk 

en aansprakelijk voor correct gebruik van het gehuurde en alle 

aan het gebruik verbonden kosten, waaronder maar niet beperkt 

tot schade en boetes. Huurder is tevens volledig verantwoordelijk 

voor correct gebruik van het gehuurde door andere gebruikers 

van het voertuig, ook indien deze niet de toestemming van 

huurder hadden. 

 Onder schade wordt verstaan alle kosten voor reparatie en/of 

vervanging ten gevolge van beschadiging die niet past bij 

normale slijtage, of vermissing van het voertuig en accessoires of 

onderdelen daarvan, alsmede alle kosten waarvoor de 

verhuurder jegens derden aansprakelijk is. 

 Onder boetes wordt verstaan alle sancties en gevolgen van 

maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door 

huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege 

worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect 

dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties 

verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van 

verhuurder liggen. Verder is huurder gehouden om verhuurder 

schadeloos te stellen voor alle uit administratief-, civiel- of 

strafrechtelijk beslag op het voertuig voortvloeiende kosten. 

 Verhuurder heeft het recht om de naleving van de regels met 

betrekking tot het gebruik van het voertuig proactief te 

controleren. 

 Verhuurder behoudt het recht om verhuur van het voertuig 

zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Reservering en betaling 

 Betaling van de huursom voor het voertuig en accessoires, 

inclusief alle bijkomende kostenelementen, geschiedt uiterlijk 

voorafgaand aan de huurtermijn tenzij nadrukkelijk anders 

overeengekomen met verhuurder. 

 Alle overige kosten, waaronder maar niet beperkt tot schade en 

boetes, worden doorbelast aan huurder met een betalingstermijn 

van maximaal 10 dagen. 

 De definitieve reservering komt tot stand na schriftelijke 

bevestiging door verhuurder. 

 Bij annulering van de reservering tot 2 dagen voorafgaand aan 

de huurtermijn heeft huurder geen recht op restitutie van de 

aanbetaling, maar zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Bij 

annulering van de reservering 2 dagen (of later) voorafgaand 

aan de huurtermijn is huurder de volle huursom verschuldigd. 

 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht 

op de eerstvolgende werkdag. 

 

 

 

* inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion 

** inclusief Azoren en Madeira 

*** inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla 

**** inclusief Gibraltar en Noord-Ierland 

Wettelijke verplichtingen 

 Huurders en bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldig 

rijbewijs. Een auto-, motor- en/of bromfietsrijbewijs volstaat. 

 Het voertuig rijdt maximaal 25 km/h, dus een helm is niet 

verplicht. 

 Kinderen jonger dan 8 jaar moeten ook een veilige zitplaats 

hebben en moeten verplicht in een kinderzitje achterop zitten. Het 

is mogelijk om goedgekeurde kinderzitjes te huren voor kinderen 

van 2,5 tot 8 jaar, zodat u met het hele gezin op pad kunt. 

Verzekering en aanvullende kosten 

 De huur van het voertuig is kilometervrij. Het is niet noodzakelijk 

om het voertuig met volgeladen accu’s in te leveren. 

 Het voertuig beschikt over 2 uitneembare accu’s. De maximale 

actieradius met volgeladen accu’s bedraagt 100 kilometer. Dit 

zou ruim voldoende moeten zijn voor een dagje plezier, maar let 

op dat u deze actieradius niet overschrijdt voordat u de accu’s 

oplaadt. 

 Bij een verzoek voor hulp bij pech onderweg worden € 130,- 

voorrijkosten in rekening gebracht aan huurder indien pech het 

gevolg is van eigen schuld. 

 Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder 

buiten openingstijden worden teruggebracht. Bij inlevering buiten 

openingstijden blijft huurder aansprakelijk voor de schade 

ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig 

heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. 

 Indien het voertuig niet na afloop van de huurovereenkomst is 

ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het 

voertuig onmiddellijk terug te nemen. Indien huurder het voertuig 

niet tijdig heeft ingeleverd is verhuurder gerechtigd om 150% van 

de daghuurprijs in rekening te brengen voor iedere dag 

waarmee de huurtermijn wordt overschreden. 

 De huurprijs van het voertuig is inclusief wettelijke 

aansprakelijkheid (WA) verzekering met een dekking van 

€ 1.120.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken en 

€ 5.600.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen. 

 Voor de WA verzekering geldt een eigen risico van € 175,- per 

gebeurtenis. 

 Bij het afsluiten van de optionele Casco verzekering zijn de 

financiële gevolgen van Schade aan het voertuig gedekt, met 

uitzondering van vermissing van het voertuig en Schade als 

gevolg van onverantwoord of nalatig handelen van gebruiker. 

 Voor de optionele Casco verzekering geldt een eigen risico van 

€ 100,- per gebeurtenis. 

 Bij ongevallen is huurder verplicht een volledig ingevuld en 

ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te 

leggen. 

 Bij vermissing is huurder verplicht een door de politie opgesteld 

proces verbaal aan verhuurder over te leggen. 

 Huurders uit de volgende landen kunnen een machtiging voor 

incasso van het eigen risico, schade en boetes verlenen: België, 

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk*, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, 

Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, 

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal**, Roemenië, Slovenië, 

Slowakije, Spanje***, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk****, Zweden, 

Zwitserland 

Overige huurders dienen een waarborgsom ter hoogte van 

€ 175,- per voertuig te betalen, met een maximum van € 500,- 

per huurovereenkomst. 

 Het is niet verplicht om het voertuig binnen te stallen, maar let op 

dat u het voertuig altijd vastzet aan een verankert object met het 

bijgeleverde kettingslot. 

 

 


