Algemene voorwaarden
Art.1 OVEREENKOMST.
Het in gebruik nemen van onze motoren impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de hiernavolgende huurvoorwaarden. De huurder
niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Dit contract kan als bijlage een lijst van berijders hebben, de
ondertekenaar van dit contract stelt zich onherroepelijk hoofdelijk verantwoordelijk voor de groep waarvoor hij tekent wanneer een
individuele berijder probeert zijn wettelijke verplichtingen te ontkomen. De huurder kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon
zijn.
Art.2 RIJBEWIJS EN IDENTITEIT.
De huurder moet bij ondertekening van het contract fotokopie voorleggen van een geldig rijbewijs en identiteitskaart of paspoort. Sommige
van onze motoren vereisen rijbewijs B.
Art.3 PLAATS.
Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Belgische bestemmingen, indien u een voertuig mee naar het buitenland wil nemen moet u dit
uitdrukkelijk vermelden in de aanvraag
Art.4 LEEFTIJD.
De minimumleeftijd van de huurder/bestuurder voor een motor moet minimum 26 jaar zijn.
Art.5 PRIJSBEREKENING EN RESERVATIE.
Onze prijzen zijn inclusief BTW. De reservatie is pas definitief na ontvangst van 30% voorschot van het totale huurbedrag. Bij gebreke hiervan
heeft Endurorent vof het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op teruggave van het betaalde
voorschot aan de huurder. Let op : Endurorent vof aanvaardt geen betaling via creditcard.
Art.6 WAARBORG.
De waarborg is afhankelijk van het model, te voldoen in contanten. De waarborg zal aan de huurder worden terugbetaald na controle bij
binnenkomst. De huurder dient het voertuig in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij dit ontvangen heeft. In mindering van de
waarborg zullen komen : boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten aan het voertuig waaronder ook de schade door
oordeelkundig of onoordeelkundig gebruik (lekkende vorkpoten,…), schade aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, niet reinigen
van het voertuig enz… De controle bij binnenkomst gebeurd altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen. Bij
ongeval, diefstal of verborgen schade zal de waarborg geïnd worden en pas na uitspraak van de bevoegde rechtbank of verzekeringsinstelling
al dan niet terugbetaald worden .
Art.7 DE HUURPRIJS.
De huurprijs omvat : Verzekering tegenover derden; Een onbeperkt aantal kilometers.
De onderweg noodzakelijke reparaties van motoren en mechaniek van de motor worden terugbetaald door Endurorent vof indien hiervoor
een officiële factuur werd gemaakt op naam van Endurorent vof Linterseweg 29 a 3440 Zoutleeuw gewone kasbonnen worden niet aanvaard.
Onderhoud en herstellingen dienen te worden uitgevoerd door een erkende merkgarage. Voor herstellingen boven de €100 is de huurder
verplicht zich in verbinding te stellen met Endurorent vof die zelf contact zal opnemen met de hersteller.
Art.8 DE VERHUURPRIJS OMVAT NIET
De kosten van de reparatie aan motor en mechaniek ten gevolge van slecht gebruik door de huurder. De kosten van onoordeelkundig gebruik,
opzet, oneigenlijk gebruik ( door rivierbeddingen, zeewater enz…); Brandstof ; Verzekering van de persoonlijke bezittingen van de huurder.
Art.9 ANNULATIE.
Geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch recht op terugbetaling van het voorschot. U kunt op eigen initiatief een
annulatie verzekering afsluiten bij Verzekeringsraad..

Art. 10 HUURPERIODE.
dagverhuur
weekverhuur

: afhaling 's morgens na 9u en terug voor 17.00u
: afhaling vrijdag tussen 16.00u en 17.00u - terug vrijdag voor 12.00u

weekendverhuur

: afhaling vrijdag tussen 16.00u en 17.00u - terug maandag voor 12.00u

midweek verhuur

: afhaling maandag tussen 16.00u en 17.00u - terug vrijdag voor 12.00u

Art. 11 GEBRUIK VAN HET VOERTUIG.
De huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen geldend in het land van verblijf. De
huurder blijft onvoorwaardelijk en in alle gevallen verantwoordelijk voor het aantal vervoerde personen, ook als dit de toegelaten normen in
België of in andere landen overschrijdt. Het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen en of te slepen, onder te verhuren, te
gebruiken voor betaald goederen- of personenverkeer, of aan te wenden voor koersen en snelheidsproeven. Het is verboden zelfklevers op
het voertuig aan te brengen. Tijdens de reis moeten bandenspanning, water in de radiator, oliepeil, enz. gecontroleerd worden. De
bestuurder dient er zorg voor te dragen dat bij een lekke band deze gerepareerd wordt en dit aan ons gemeld wordt. Het gebruik van
bagagerekken is volledig voor het risico van de huurder, dus ook alle mogelijke schade ten gevolge van het losraken van deze bagage. Bij
technische problemen kan u “Endurorent” Vof verwittigen 0495 53 02 52, wij zullen u zo snel mogelijk terug op weg helpen
Art. 12 VERZEKERING.
Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden, opgegeven te worden. Wordt het
voertuig opgeëist o.w.v. smokkel, wapenbezit, handel of vervoer van verdovende middelen, of om welken andere reden dan ook, dan
vervallen alle verzekeringsvoorwaarden. We maken ook voorbehoud voor streken of plaatsen met hoge risico's zoals politieke onrusten,
betogingen, stakingen, oorlog enz.,alsook in gebieden, gevaarlijk voor natuurrampen. Er is een vrijstelling van 750 euro in de burgerlijke
verzekering . Deze vrijstelling is ten laste van de huurder .
Art. 13 ONGEVALLEN, SCHADE, OVERTREDINGEN.
De huurder verplicht zich ertoe alle ongevallen aan “Endurorent” Vof mee te delen en een schriftelijke volledig ingevulde ongevallenaangifte
voor te leggen. De huurder en de bevoegde bestuurders zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen. Niet terugbrengen van de
gehuurde motorfiets op het moment dat de huurperiode verstreken is, zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen. De gebruiker of huurder
ontlast “Endurorent” Vof van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen,
blijvende lichamelijke letsels, enz… die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak was van
het ongeval of de schade. “Endurorent” is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst. Elke
schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel kan schadevergoeding geëist worden van de huurder dit gehouden is de
nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, olie; enz…
Art. 14 AFHALEN EN TERUGBEZORGING.
De huurder dient voor zijn vertrek de staat van het gehuurde voertuig te controleren, alsook de boorddocumenten, nummerplaat,
chassisnummer, enz…Hij zorgt ervoor dat het voertuig in dezelfde staat terugbezorgd wordt aan “Endurorent” Vof. De huurder brengt steeds
het voertuig terug op de plaats van afhaling. Eerder terugbrengen van het voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van gedeeltelijke
huur. Het gehuurde voertuig moet grondig gereinigd teruggebracht worden, zo niet worden forfaitair €50 reinigingskosten aangerekend.
Tenzij anders overeen gekomen. Het voertuig moet worden teruggebracht met een volle brandstoftank. De klant geeft uitdrukkelijk
toestemming om in geval van laattijdige binnenlevering, de waarborg in te houden.
Art. 15 OVERMACHT
Indien de gehuurde wagen/motor door overmacht, (bijvoorbeeld ongeval van het voertuig) niet kan ter beschikking gesteld worden van de
huurder, kan “Endurorent “ Vof niet verantwoordelijk gesteld worden volgens artikel 1148 van het BURGERLIJK WETBOEK.
Art. 16
In geval van betwistingen, zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

