
 

 

 
 

Algemene leverings- en betalingscondities van Scooter Rent Amsterdam B.V. 
 
 

ARTIKEL 1  
1. De huurder accepteert de volledige huur en de borg te voldoen voor aanvang van de huur, tenzij anders afgesproken. 
1a. De borg voor een scooter bedraagt €350 per scooter. 
1b. De borg voor een fiets bedraagt €50 per fiets.  
2. Indien de borg is betaald via creditcard, dient de creditcard na afloop van de huur getoond te worden. Bij afwezigheid van de creditcard, 
kan de borg niet direct geannuleerd worden en moet de huurder wachten tot de autorisatie automatisch wordt opgeheven.  
3. Reserveringen welke geheel of gedeelte vooruit betaald zijn, kunnen niet door de huurder worden geannuleerd, vooruit betaalde 
bedragen worden niet geretourneerd. 
4. Bij een no-show (na 20 minuten) vervalt de reservering. 
 
ARTIKEL 2  
1. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden. 
2. Huurder gaat akkoord met de opgegeven resp., nog op te geven stand van de benzine tank bij vertrek en terugkomst van de scooter. Bij 
gebreke van een dergelijke opgeven stand bij vertrek wordt de benzinetank als volledig gevuld aangemeld. Dit een en ander laat onverlet 
het uitgangspunt dat de scooter met een volledig gevulde benzinetank in ontvangst is genomen en ook weer teruggegeven dient te worden. 
Een gevulde benzinetank, ongeacht het niveau van de tank, kan afgekocht worden voor €10,- inclusief btw. 
 
ARTIKEL 3  
1. De scooter/fiets dient op de eindtijd van de huur terug te worden gebracht door de huurder. Indien dit niet gebeurd, al dan niet met 
schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, en de scooter/fiets moet worden opgehaald door de 
verhuurder op een externe locatie, zal de borg worden ingehouden door de verhuurder.  
2. Indien de scooter/fiets per dag is verhuurd, word een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de scooter/fiets niet voor de aangeven 
inlevertijd is terug gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de scooter/fiets dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door 
en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huur tijd wordt 
overschreden. 
3.  De scooter/fiets dient te worden teruggebracht door de huurder. Het terugbrengen van de scooter/fiets door derden is niet toegestaan 
tenzij anders afgesproken.  
  
ARTIKEL 4  
1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de scooter/fiets verbonden zijn, voor 
rekening van de huurder. Onder kosten worden bijvoorbeeld benzine, olie, stalling en bandenreparaties verstaan.   
2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de scooter/fiets en/of bijrijder(s) zijn voor rekening van de huurder. 
 
ARTIKEL 5  
Reparaties aan de scooter/fiets die worden uitgevoerd zonder toestemming van verhuurder, zijn voor rekening van de huurder. 
 
ARTIKEL 6  
Het is niet toegestaan om met de scooters/fietsen verder te rijden dan een radius van 24 kilometer vanaf de afhaal of bezorg locatie. 
Eventuele schade of kosten die buiten deze radius worden gemaakt, zijn volledig voor kosten van de huurder. 
 
ARTIKEL 7  
De huurder verklaard bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de scooter/fiets geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan 
de uitdrukkelijke genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten 
worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden afgesloten. 
 
ARTIKEL 8  
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huur aan de scooter/fiets met toebehoren mocht worden toegebracht 
en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht 
geschiedt. 
2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk 
mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven. 
3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de bestuurder en/of bijrijder(s), 
gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding 
tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
4. Wanneer de bekeuring achteraf wordt ontvangen heeft de verhuurder toestemming om de kosten van de creditkaart van de huurder af te 
schrijven + € 15 administratiekosten. Indien bij creditkaart gegevens onbekend zijn, sturen wij een factuur welke binnen maximaal 14 dagen 
voldaan dient te worden. 
5. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing indien huurder bewijst dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van 
een defect van de scooter, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur. 
6. Bij verlies of diefstal van de scooter/fietssleutels zal er €45,-inclusief btw in rekening worden gebracht. 
7. Noodzakelijke service die wij moeten verlenen door het verliezen van een sleutel zullen in rekening worden gebracht. Een sleutel in een 
afgesloten opbergvak valt hier ook onder. 
8. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en 
eventuele grensdocumenten 
 
 
ARTIKEL 9  
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder, opgetreden met 
betrekking tot de scooter/fiets en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende zaak, dan wel toegebracht aan enige 
derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De 
huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo snel mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval 
te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en niet opvolgen van de instructies, zal huurder voor de door dit 
verzuim,  eventueel door de verhuurder, te lijden schade aansprakelijk zijn. Bij diefstal van de scooter/fiets zal de borg worden ingehouden. 
Als blijkt dat de scooter door nalatigheid is gestolen, moet de dagwaarde van de scooter/fiets worden vergoed door de huurder. Er moet bij 
diefstal duidelijk worden aangetoond dat de scooter/fiets vast heeft gestaan aan een object dat vast zit in de grond (zoals bijv. een 
lantaarnpaal). 



 

 

 
 

 
ARTIKEL 10 
Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder of de bestuurder van de scooter/fiets of bijrijder(s) daarvan mocht(en) 
ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies c.q. van de scooter/fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, 
draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. 
 
 
ARTIKEL 11 
In geval van een lekke band is de verhuurder niet aansprakelijk voor de kosten die hierbij in verband worden verbracht.  
 
ARTIKEL 12 
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de 
scooter/fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. 
 
ARTIKEL 13 
Alleen de huurder en/of de medehuurder(s) mogen de scooter/fiets besturen. Het rijden onder invloed van alcohol en/of andere verdovende 
middelen is ten strengste verboden. Indiener geconstateerd wordt dat de huurder en/of de medehuurder(s) onder invloed van verdovende 
middelen en/of alcohol de scooter bestuurt, wordt de huur met onmiddellijke ingang stop gezet. Er wordt geen restitutie van huurgelden 
verleend. 
 
ARTIKEL 14 
Huurder en verhuurder zijn overeengekomen dat de schades op gemaakte foto’s corresponderen met de schades bij aanvang van de huur. 
 
ARTIKEL 15 
1. Indien de scooter/fiets vooraf wordt betaald, wordt bij annulering het bedrag niet retour gestort.  
2. Indien de scooter/fiets vooraf wordt betaald, kan de reservering niet meer gewijzigd worden. 
3. De verhuurder behoudt zich het recht om het type scooter (inclusief kleur en met/zonder windscherm) te veranderen. 
 
ARTIKEL 16 
Indien de huurder na afloop van de huur nog op- of aanmerkingen heeft, dient deze binnen 48 uur contact op te nemen met de verhuurder 
middels email, tenzij anders afgesproken.  
 
ARTIKEL 17 
Indien er na afloop van de huur nog documenten dienen te worden verstuurd, zoals een niet opgehaald rijbewijs, mag de verhuurder 
hiervoor administratiekosten en verzendkosten doorberekenen aan de huurder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


