Eko-Tours Excursie

ROUTEBESCHRIJVING EN PRAKTISCHE TIPS
Bedankt voor uw reservering voor Eko-Tours Excursies. Op deze pagina treft u informatie aan over de door u gereserveerde excursie.
De excursies van Eko-Tours vertrekken vanaf het Fletcher Hotel De Hunzebergen in Exloo. Dit hotel ligt aan de doorgaande
weg tussen de dorpen Valthe en Exloo. Vrijwel alle navigatiesystemen leiden u probleemloos naar het juiste adres:
Valtherweg 36, 7875 TB in Exloo.

U komt met de auto
Vanaf de N34 uit noordelijke richting

Vanaf de N34 uit zuidelijke richting

Komende vanuit het noorden
(Gieten/Borger) op de N34,
neemt u de afslag Exloo en rijdt
u naar het dorp. Rij door het
dorp Exloo en ga hierna
rechtsaf richting Valthe.
Na enkele kilometers ziet u aan
de rechterkant de afslag naar
Landgoed/Hotel De Hunzebergen
en Eko-Tours.

Komende vanuit het zuiden
(Emmen) op de N34, neemt u
de afslag Klijndijk/Valthe en
rijdt u richting het dorp Klijndijk.
Ga bij de rotonde in dit dorp
rechtsaf naar Valthe. Bij de 1e
rotonde vóór Valthe gaat u
rechtdoor en bij de 2e rotonde
bij Valthe gaat u linksaf naar
Exloo. Na enkele kilometers
ziet u aan de linkerkant de

Parkeren en ontvangst bij Eko-Tours
U rijdt op het terrein van Fletcher Hotel De Hunzebergen rechtdoor richting het hotel. Vlak
voor de fontein en het hotel gaat u rechtsaf het parkeerterrein op. U kunt hier uw auto
kosteloos parkeren. U loopt naar de ingang van het hotel. U moet een paar trappen op lopen
voor u bij de ingang bent*. De borden en onze vlaggen wijzen u de weg.

Bij de ingang met picknickbanken (bij mooi weer) of binnen in het restaurant wordt u verwacht
voor de ontvangst met uitleg van de excursie en koffie/thee met onze gids.

* Indien er gasten zijn die minder mobiel zijn, dan kunt u ook met de auto ‘om het hotel’ rijden (rechts

aanhouden), doorrijden tot de achteringang van het hotel en de deelnemers daar afzetten. Parkeer hierna
uw auto op de parkeerplaats aan de voorkant.

Hierna is er gelegenheid om de formulieren in te vullen voor het mogen rijden in de elektrische
terreinauto’s. Ook kunt u nog even van het toilet gebruik maken en zal de gids de werking van
de voertuigen uitleggen.

Is de excursie bevallen?
Geef ons dan een goede beoordeling!

Enkele praktische tips en aanwijzingen
• We rijden in een half-open auto (met een dak en een voorruit) door de natuur, hou rekening met je kleding dat je bij regen en
wind niet helemaal droog blijft.

• We rijden over zandpaden en bospaden en af en toe door een plas water, of modder; er kan wat modder opspatten (dus trek niet
je nieuwste kleren aan…).

• Als je onderweg uitstapt in het bos, dan zijn stevige schoenen praktisch.
• Hou rekening met je kledingkeuze, dat als het wat kouder wordt, je lange tijd stil zit in de auto (warme jas, broek of zelfs ski-kleding, muts, laarzen en handschoenen zijn een goed idee bij koud weer).

• Meenemen van een hond op de excursie is toegestaan, mits deze wordt aangelijnd tijdens het rijden en deze geen overlast of
hinder veroorzaakt voor andere deelnemers of de natuur (denk ook aan andere dieren in de natuur), of gevaar oplevert voor
deelnemers of andere weggebruikers!

We wensen u veel plezier op uw Eko-Tours Excursie!
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Huurovereenkomst Eko-Explorer©
Eko-Tours - onderdeel van Improving-IT te Emmen, KvK 01130039, hierna te noemen: de verhuurder;
en de huurder, zoals hierna vermeld;
gezamenlijk te noemen: de partijen, komen hierbij het volgende overeen:
De verhuurder verklaart te hebben verhuurd voor de duur van de excursie (ca. 3 uur) en in goede staat te hebben afgeleverd
aan de huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, één of
meer Eko-explorer© 6-persoons elektrische terreinauto(‘s) (merk Frisian Motors FM-80), met toebehoren, tegen betaling van
de overeengekomen excursieprijs.
In de bijlage zijn de verkorte voorwaarden van de huur van de voertuigen nader omschreven; deze zijn onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst, evenals de algemene voorwaarden.
Hierna zijn alle personen vermeld, die akkoord zijn met deze overeenkomst en in de Eko-Explorer© wensen te rijden. Iedereen mag in deze voertuigen rijden, die in het bezit is van een geldig B-rijbewijs, 21 jaar of ouder is, en verder geen beperkingen
heeft of als gevolg van omstandigheden niet op de openbare weg zou mogen rijden (denk aan medicijnen, alcohol of verdovende middelen). Eventuele boetes gedurende de duur van de excursie als gevolg van (verkeers)overtredingen zijn voor
rekening van de huurder/contractant.
Indien een persoon niet in de bijlage is vermeld en/of niet akkoord is met de voorwaarden, is het deze persoon niet
toegestaan om te rijden in de Eko-explorer©. Tijdens de excursie mag gewisseld worden van chauffeur op stopplaatsen mits
deze persoon hierna is genoemd en akkoord is met de voorwaarden. Bij aanvang van de excursie tonen alle deelnemers die
willen rijden hun geldige rijbewijs.
Gegevens contractant/huurder:
Naam

Woonadres

Postcode en woonplaats

Rijbewijs soort en nummer
Deze overeenkomst is opgemaakt en getekend, te Exloo op
Handtekening huurder

(datum)
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Bijlage overige bestuurders Eko-Explorer©
Vermeld hier ALLE OVERIGE bestuurders die in de 100% elektrische terreinauto’s van Eko-Tours willen rijden tijdens de excursie.
Bestuurder 1
Naam, zoals vermeld op rijbewijs
Rijbewijs soort en nummer

verklaart zich akkoord met de huurvoorwaarden zoals vermeld voor het gebruik van de Eko-explorer.
Op vertoon van het geldige rijbewijs, is het deelnemer toegestaan om te rijden in de voertuigen.
Handtekening deelnemer

Datum

Bestuurder 2
Naam, zoals vermeld op rijbewijs
Rijbewijs soort en nummer

verklaart zich akkoord met de huurvoorwaarden zoals vermeld voor het gebruik van de Eko-explorer.
Op vertoon van het geldige rijbewijs, is het deelnemer toegestaan om te rijden in de voertuigen.
Handtekening deelnemer

Datum

Bestuurder 3
Naam, zoals vermeld op rijbewijs
Rijbewijs soort en nummer

verklaart zich akkoord met de huurvoorwaarden zoals vermeld voor het gebruik van de Eko-explorer.
Op vertoon van het geldige rijbewijs, is het deelnemer toegestaan om te rijden in de voertuigen.
Handtekening deelnemer

Datum

Bestuurder 4
Naam, zoals vermeld op rijbewijs
Rijbewijs soort en nummer

verklaart zich akkoord met de huurvoorwaarden zoals vermeld voor het gebruik van de Eko-explorer.
Op vertoon van het geldige rijbewijs, is het deelnemer toegestaan om te rijden in de voertuigen.
Handtekening deelnemer

Datum

Bestuurder 5
Naam, zoals vermeld op rijbewijs
Rijbewijs soort en nummer

verklaart zich akkoord met de huurvoorwaarden zoals vermeld voor het gebruik van de Eko-explorer.
Op vertoon van het geldige rijbewijs, is het deelnemer toegestaan om te rijden in de voertuigen.
Handtekening deelnemer

Datum

We wensen u veel plezier op uw Eko-Tours Excursie!

Eko-Tours Excursie

Verkorte voorwaarden huurovereenkomst Eko-Explorer©
De partijen zijn voor de huur/verhuur van de voertuigen het volgende overeengekomen:
Artikel 1. Kosten

1. Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt zijn de kosten voor het gebruik van het voertuig opgenomen in de huurprijs.
2. Eventuele andere kosten dan gebruikskosten van het voertuig en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.
3. Eventuele verkeersovertredingen en boetes komen geheel voor rekening van de huurder/bestuurder.
Artikel 2. Gebruik

De huurder verklaart op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en zich te zullen houden aan de algemeen geldende verkeersregels
en de aanwijzingen gegeven door de verhuurder/gids. Na gebruik van het voertuig zullen de verhuurder en huurder deze gezamenlijk
inspecteren. Eventuele schades worden meteen door huurder aan verhuurder gemeld.
Artikel 3. Verzekering

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het voertuig geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de

uitdrukkelijk genoemde WA- en inzittendenverzekering. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst zijn,
moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.
Artikel 4. Schade

1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en
daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt,
behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is.

2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden 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 verhuurder mochten worden

opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen.

Artikel 5. Verlies

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van het voertuig en opgetreden met
betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan

enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk (telefonisch) in kennis te stellen. De huurder is verplicht de door de
verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie een proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij het
nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim
eventueel door de verhuurder geleden/te lijden schade aansprakelijk zijn.
Artikel 6. Ontbinding

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, of de excursie voor deze

deelnemer te beëindigen, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze en naar aanwijzingen van de gids
wordt gebruikt.

Artikel 7. Algemene voorwaarden

De deelnemer is bekend met en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden, zoals vermeld op de website van Eko-Tours en
waarvoor bij aangaan van de verplichting (de bestelling) een akkoord is gegeven.
Artikel 8. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin Exloo valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.
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Algemene voorwaarden Eko-Tours
1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Eko-Tours en de opdrachtgever/huurder,
alsmede elke deelnemer, danwel bestuurder van de door Eko-Tours beschikbaar gesteld voertuig in het kader van een

(georganiseerde) excursie, tenzij uitdrukkelijk door Eko-Tours schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
2. Reservering
a. Reservering van deelname aan een excursie vindt plaats via de website van Eko-Tours. De reservering is definitief als de

betaling bij Eko-Tours is ontvangen, waarna een bevestiging met verdere informatie wordt verzonden op het door deelnemer
opgegeven mail-adres. In uitzonderingen is het mogelijk dat de excursie voor aanvang van de excursie wordt betaald.

b. Reservering en betaling van exclusieve groeps-excursies vindt buiten de website en het reserveringsysteem om plaats na
c.

telefonisch of mail-contact. De reservering is definitief als de betaling is ontvangen.

Voor excursies met de Eko-Chopper dient een borg van € 100,00 te worden betaald vóór aanvang. Dit bedrag kan bij aanvang
per pin worden betaald.

3. Aansprakelijkheid
a. De huurder/bestuurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, vernieling, joy-riding alsmede alle

overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde voertuigen toegebracht of ontstaan, ongeacht of
deze gevolg is van schuld van de deelnemer/huurder of van derden. De deelnemer/bestuurder zal de hieruit voortvloeiende
kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde onderdelen aan Eko-Tours voldoen.

b. Eko-Tours is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever en/of bestuurder van de
c.

voertuigen, danwel derden, tenzij er sprake is van opzet of grote schuld of nalatigheid aan de zijde van Eko-Tours.

Indien de deelnemer en/of bestuurder toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst, komen alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke die Eko-Tours moet maken, voor rekening van de

deelnemer/huurder danwel bestuurder. Voor minderjarige kinderen geldt dat de ouders of verantwoordelijke te allen tijde
aansprakelijk gesteld worden.

d. Eko-Tours is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winstderving. Iedere aansprakelijkheid van Eko-Tours is in eerste instantie beperkt tot het betaalde bedrag van de excursie, eventueel het bedrag dat in het
betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Eko-Tours wordt uitgekeerd.
4. Annulering en wijziging van de boeking
a. Annulering van een geboekte en betaalde excursie door de deelnemer is in beperkte mate mogelijk.
- Tot 2 maanden voor de gereserveerde excursiedatum kan kosteloos worden geannuleerd.

- Tussen 2 maanden en 2 weken voor de gereserveerde datum kan maximaal 50% worden terugbetaald (of is men verplicht
50% alsnog te betalen indien het nog niet betaald was).

- Vanaf 2 weken tot en met de datum van de excursie vindt geen terugbetaling plaats (of is deelnemer verplicht 100% alsnog
te betalen indien het nog niet heeft plaatsgevonden).

b. Verplaatsen naar een andere datum van een geboekte en betaalde excursie is in overleg in beperkte mate mogelijk.

- Tot 2 maanden voor de gereserveerde excursiedatum kan kosteloos een andere datum worden overeengekomen/gepland.

c.

- Van 2 maanden tot aan de gereserveerde datum kan met bijbetaling een andere datum worden gepland.

In uitzonderingen kan van bovenstaande worden afgeweken, zoals ernstige ziekte of overlijden; in overleg wordt dan een andere
datum/tijd afgesproken voor deelname of andere afspraken gemaakt.

d. Annulering door Eko-Tours is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, denk daarbij aan overmacht, bijvoorbeeld doordat de voertuigen defect / niet beschikbaar zijn, of om andere reden niet in staat zijn om te rijden. In dat geval zal Eko-Tours met de deelnemers een nieuwe datum/tijd afspreken voor de excursie, of als dat niet mogelijk is de betalingen terugstorten.

e. Annulering door Eko-Tours is ook mogelijk als de weerssituatie gevaar oplevert voor deelnemers, zoals zware storm of onweer.
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Algemene voorwaarden Eko-Tours
5. Risico van deelname en verantwoordelijkheid
a. Deelname aan een door Eko-Tours georganiseerde excursie geschiedt volledig op eigen risico. Eko-Tours is nimmer aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende een excursie, aan de bestuurder, derden, danwel goederen.

b. Eko-Tours is daarbij verantwoordelijkheid voor het goed onderhouden van de voertuigen en een duidelijke instructie. Voor de

Eko-Tours excursies/safari’s met elektrische terreinauto’s geldt dat we uitsluitend rijden onder begeleiding van ervaren gidsen.

6. Verzekering voertuigen en risico
a. De voertuigen zijn WA verzekerd. De deelnemers dragen zelf het risico op schade aan de voertuigen tijdens huurperiode. De deelnemer
verklaart zich akkoord met dit risico en staat garant voor de eventuele kosten van door hem of haar veroorzaakte schades.

b. Bij de start van de tour tekenen alle deelnemers die rijden een verklaring en wordt het rijbewijs getoond. Bij de Eko-Choppers
c.

wordt een kopie van het rijbewijs gemaakt; deze kopie wordt na afloop aan de deelnemer gegeven.

Voor de voertuigen van Eko-Tours is een inzittendenverzekering/opzittendenverzekering afgesloten voor alle zitplaatsen per
voertuig. De zitplaatsen van de Eko-Explorers zijn uitgerust met gordels en het dragen ervan op de openbare weg is verplicht
voor de deelnemers.

7. Kosten
a. Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn de kosten voor het gebruik van het voertuig opgenomen in de
huurprijs.

b. Eventuele andere kosten dan gebruikskosten van het voertuig en/of bestuurder/inzittenden zijn voor rekening van de huurder.
c.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten
worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen.

d. Indien door onjuist gebruik / afwijking van de route door deelnemer de accu van de Eko-Chopper© te vroeg leeg is, zijn de extra
kosten voor transport van de EKo-Chopper/danwel het zorgen dat het voertuig weer kan rijden, voor rekening van de huurder.

8. Schade
a. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten
overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is.

b. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor onder de WA-verzekering door de
c.

verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

Indien onverhoopt schade wordt veroorzaakt aan een voertuig van Eko-Tours, zal bestuurder dit onmiddellijk (telefonisch) melden en
daarna tonen aan de medewerker van, dan wel in opdracht van Eko-Tours en de omstandigheden van de schade verklaren.

d. De schade zal worden beoordeeld door verhuurder en in rekening worden gebracht bij de deelnemer; en indien van toepassing
en zo mogelijk/nodig door inhouding van (een deel van) de borg.

e. Onder schade valt ook verlies/zoekraken/diefstal van onderdelen van het voertuig, zoals sleutels, of andere bij het voertuig
behorende of aangebrachte onderdelen/zaken.

9. Verlies
a. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel
toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk (telefonisch) in kennis te stellen.

b. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie een proces-ver-

baal van het voorval te laten opmaken. Bij het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de

c.

instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder geleden/te lijden schade aansprakelijk zijn.
In geval van diefstal van het voertuig is huurder volledig aansprakelijk, en kan deze aansprakelijkheid maximaal de actuele
waarde van het voertuig bedragen, aangevuld met eventuele gevolgschade, te maken kosten en inkomstenderving van
verhuurder.
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Algemene voorwaarden Eko-Tours
10. Deelname aan de excursie en rijden in de voertuigen
a. Deelname aan de excursie is in beginsel voor iedereen toegestaan.

b. Gebruik van alcohol of verdovende middelen of andere omstandigheden waardoor het rijden wordt beïnvloed, voorafgaand of
c.

tijdens een excursie is voor alle deelnemers verboden.

Deelnemers mogen geen overlast veroorzaken voor andere deelnemers of weggebruikers of personen, natuur of dieren in de
omgeving.

d. De bestuurder moet fysiek en geestelijke in staat zijn het voertuig te besturen, en overlegt bij aanvang het rijbewijs.

e. Bestuurder houdt zich aan de verkeersregels voor het rijden op of in een gemotoriseerd voertuig zowel op de fietspaden,
f.

openbare weg als andere terreinen (afhankelijk va het voertuig).

Bestuurders zijn verplicht de aanwijzingen van de medewerker/gids van Eko-Tours op te volgen aangaande het rijden op/in de
voertuigen en de te rijden route.

g. Rijden in de Eko-Tours elektrische terreinauto’s is toegestaan voor degene die in het bezit is van een geldig Nederlands Rijbewijs
(tenminste categorie B - personenauto) en die minimaal 21 jaar oud is.

h. Rijden op de Eko-Choppers is toegestaan voor degene die in het bezit is van een passend geldig Nederlands Rijbewijs (tenminste categorie AM - brommer /scooter of A - motor of B - personenauto) en die minimaal 18 jaar oud is.

11. Meenemen rolstoel of rollator op Eko-Tours excursie
a. Het is toegestaan een rolstoel of rollator mee te nemen op de excursie in de elektrische terreinauto’s, mits deze in de laadbak
van de auto's vervoerd kan worden.

b. Eko-Tours zorgt er voor dat de rolstoel of rollator goed vastgezet wordt in deze laadruimte. We zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele beschadigingen aan deze artikelen door het rijden in de natuur in onze open auto's.

12. De Eko-Tours excursies
a. De excursie vindt plaats op de geplande datum/tijd, zoals aan de deelnemer bevestigd.

b. De excursie gaat door ongeacht het aantal deelnemers en ongeacht het weer; bijzondere omstandigheden uitgezonderd.
c.

De beslissing om een excursie te annuleren of staken door bijzondere omstandigheden is aan de leiding/gids van Eko-Tours.

d. Een excursie kan ook tijdens de tocht in overleg met en met toestemming van alle deelnemers worden gewijzigd, qua duur en te
rijden route.

e. Eko-Tours stelt een excursie samen waarbij gebieden worden bezocht met een aantal bezienswaardigheden, zoals dieren die in

het wild leven. Eko-Tours kan niet garanderen dat de deelnemers deze dieren ook daadwerkelijk te zien krijgen en is hier dan ook

f.

niet op aanspreekbaar.

Ook zijn we niet verantwoordelijk voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door dieren die we onderweg tegenkomen.

13. Plaatsen in de elektrische auto's en het rijden erin/erop
a. Toewijzing van de auto's aan de deelnemers is de verantwoordelijkheid Eko-Tours.

b. Bij deelname aan een tour zal altijd worden getracht om de groep die heeft geboekt 'bij elkaar te houden'.
c.

De elektrische terreinauto's hebben 6 zitplekken; daarvan worden er 4 'geboekt'; bij een groep van 4, 5 of 6 deelnemers in 1 auto
heeft u altijd een 'eigen auto' als groep. Wilt u met 6 personen in 2 auto's dan kunnen er in de tweede auto ook andere deelnemers vanuit andere groepen/gezinnen worden geplaatst.

d. Bij deelname met minder personen dan 4 kan het zijn dat andere deelnemers bij u in de auto gaan meerijden, of dat u bij een
andere auto wordt ingedeeld. Het kan in uitzonderingen voorkomen dat de groep niet bij elkaar zit en verdeeld wordt over
meerdere auto's.

e. Het is toegestaan dat er wordt gewisseld van chauffeur; iedereen die in de auto plaats neemt en wenst te rijden, heeft het recht
om zelf te mogen rijden; de chauffeurs dienen onderling te ruilen op stop-plaatsen en moeten ieder die dat wil een kans geven
om te rijden.
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Algemene voorwaarden Eko-Tours
Het is toegestaan om tijdens de excursie te wisselen van bestuurder van de Eko-Chopper; degene die het voertuig heeft
gehuurd blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor dat voertuig.

Rijden op de Eko-Choppers is toegestaan voor maximaal 1 persoon per voertuig. Om veiligheidsredenen zijn meer deelnemers
op 1 voertuig niet toegestaan.

14. Gebruik van de Elektrische voertuigen
a. De excursie begint met een uitleg over de voertuigen en de regels die gelden.

b. Instructies van de medewerker/gids ten aanzien van het gebruik van de voertuigen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
c.

De voertuigen vallen onder de verkeerswet; alle regels die gelden voor een normale auto of bromfiets/scooter gelden ook voor
onze voertuigen, zoals het dragen van gordels in de auto’s en houden aan de verkeersregels.

d. De bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen handelen in het voertuig en draagt verantwoordelijkheid voor alle
deelnemers/inzittenden.

e. De bestuurder zal zich als huurder van het voertuig zorgvuldig gedragen als het zijn eigen voertuig is en geen onnodig risico
f.

nemen of schade veroorzaken.

Eventuele schade veroorzaakt of ontstaan tijdens het rijden dient de bestuurder/huurder meteen te melden aan de gids van
Eko-Tours ongeacht oorzaak of schuld aan de schade.

g. Na gebruik van het voertuig zullen de verhuurder en huurder deze gezamenlijk inspecteren.

h. Eventuele kleine schades kunnen in de meeste gevallen direct worden beoordeeld en in rekening worden gebracht bij de
deelnemer. Al dan niet door inhouding van een deel van de borg. <nieuw>

15. Meenemen huisdieren op de excursies in de elektrische terreinauto’s
a. Het meenemen van een hond op de excursie in de Eko-Explorer is toegestaan, mits deze (bij de voeten voor de bank/in de

laadbak) van de auto wordt aangelijnd tijdens het rijden en deze geen overlast of hinder veroorzaakt voor andere deelnemers of
de natuur, of gevaar oplevert voor deelnemers of andere weggebruikers.

b. Bij sommige horecagelegenheden is het niet toegestaan een hond mee naar binnen te nemen. De hond dient dan buiten te
c.

blijven. Hier heeft Eko-Tours geen invloed op en is daar niet verantwoordelijk voor.

In de buurt van andere dieren in de natuur, zoals reeën, pony's, runderen, of de schaapskudde dient de hond te allen tijde
aangelijnd te zijn, onder controle te zijn en op afstand te blijven.

16. Kleding
a. Eko-Tours is er niet voor verantwoordelijk dat kleding nat of vies wordt of anderszins beschadigd wordt.

b. De deelnemer dient zelf te zorgen voor passende kleding, afgestemd op het deelnemen aan de excursie in halfopen auto's / op
de Eko-Chopper en geschikt voor de betreffende weerssituatie.

17. Ontbinding
a. De gids van Eko-Tours heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of de

deelnemer uit te sluiten van de excursie, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt
gebruikt, of anderszins de deelname gevaar oplevert of overlast veroorzaakt voor anderen.

18. Toepasselijk recht
a. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

b. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin Exloo valt bij uitsluiting van anderen
bevoegd.
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Privacyverklaring Eko-Tours
Eko-Tours - onderdeel van Improving-IT te Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op haar
website, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Eko-Tours/Improving-IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens

- telefoonnummer
- e-mailadres

- eventuele bedrijfsnaam

- de wijze waarop u met ons in contact gekomen bent

- betalingen aan Eko-Tours en daarbij gegevens die daarvan tot stand komen.
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze

toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eko-Tours/Improving-IT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- reserveringen te maken na een bestelling

- u te informeren per mail of telefonisch over de bestelde excursies
- u te informeren over eventuele wijzigingen in een bestelling

- navraag te doen naar uw reservering/bestelling indien daar onduidelijkheid over is of gegevens onvolledig of onjuist zijn
- u te informeren over nieuwe producten en diensten.
4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eko-Tours/Improving-IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw

gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens voor de geplaatste bestelling, de realisatie/uitvoering van uw bestelling en
eventuele werkzaamheden en communicatie na uitvoering van de excursie.
5. Delen van persoonsgegevens met derden

Eko-Tours/Improving-IT verstrekt geen gegevens aan derden of doet dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eko-Tours/Improving-IT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw

privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of

smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eko-Tours/Improving-IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.
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Privacyverklaring Eko-Tours
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Eko-Tours/Improving-IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de hierna vermelde contactpersoon. Om er zeker van

te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u nadat het verzoek is ontvangen vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.

Eko-Tours/Improving-IT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
9. Bedrijfs- en contactgegevens:
website: www.eko-tours.nl
telefoon: 085-303 72 43
e-mail:

info@eko-tours.nl

bedrijf:

Eko-Tours is een handelsnaam van Improving-IT te Emmen, KvK 01130039.

eigenaar: Ruud Haak, tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming
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