Huurovereenkomst voertuig(en)
Eko-Tours, ingeschreven bij de KvK onder nummer 01130039, hierna te noemen verhuurder, en huurder,
zoals hierna vermeld, komen hierbij het volgende overeen:
Verhuurder verklaart te hebben verhuurd voor de afgesproken duur van de excursie/tour en in goede staat
beschikbaar te hebben gesteld aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst
te hebben genomen van verhuurder, tegen betaling van de overeengekomen huurprijs en borg (indien van
toepassing), het/de op het volgende blad aangegeven voertuig(en). Waar hierna “het voertuig” wordt
genoemd, wordt indien van toepassing ook “de voertuigen” bedoeld.
Wanneer er door huurder meerdere voertuigen worden gehuurd, dan is huurder tegenover Eko-Tours
verantwoordelijk voor de gedragingen van de bestuurder(s) van de door huurder niet zelf bestuurde
voertuigen, als ware huurder zelf de bestuurder.
Tijdens de excursie/tour mag onderling worden gewisseld van voertuig, waarbij de voorwaarden uit deze
overeenkomst strikt dienen te worden nageleefd. De huurder blijft verantwoordelijk voor de voertuigen die
hij/zij heeft gehuurd, ongeacht de feitelijke bestuurder gedurende de excursie/tour.
Voor elk van de te huren voertuigen is aangegeven welke minimumleeftijd de bestuurder moet hebben, of
er een rijbewijs verplicht is en zo ja, welke, hoe het voertuig verzekerd is en hoeveel personen in of op het
voertuig zijn toegestaan.
De volgende afspraken gelden voor het mogen gebruiken van het voertuig:
1. Huurder verklaart op zorgvuldige wijze met het voertuig om te zullen gaan, de aanwijzingen vanuit EkoTours op te zullen volgen en geen onnodig risico te zullen nemen of schade te zullen veroorzaken.
2. Huurder verklaart geen beperkingen te hebben die het besturen van het voertuig beïnvloeden. Het is
huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken wanneer hij zodanig onder invloed is van alcohol,
medicijnen, verdovende en/of andere middelen, dat daardoor de rijvaardigheid van huurder negatief
beïnvloed wordt.
3. Huurder is gehouden tot het volgen van de voorgeschreven of aangegeven route.
4. Indien door onjuist gebruik van het voertuig en/of door het afwijken van de voorgeschreven c.q.
aangegeven route de accu van het voertuig leeg is voordat huurder met het voertuig weer op de locatie
van Eko-Tours is teruggekeerd of schade aan het voertuig is ontstaan, dan zijn de kosten van transport
van het voertuig en/of de kosten van herstel van het voertuig voor rekening van huurder.
5. Eventuele boetes als gevolg van met het voertuig begane verkeersovertredingen zijn voor rekening van
huurder of bestuurder ten tijde van de overtreding.
6. Indien schade aan het voertuig ontstaat of het voertuig pech heeft of tijdens het gebruik van het voertuig
schade aan derden is ontstaan, dan dient dit onmiddellijk aan Eko-Tours (telefonisch) te worden gemeld.
Huurder zal de schade tonen/het euvel duidelijk maken aan Eko-Tours en de omstandigheden en
toedracht van de gebeurtenissen die op de schade betrekking hebben duidelijk maken.
7. Schades die niet vanuit de door Eko-Tours afgesloten WA-verzekering worden vergoed, of
gevolgschades en -kosten, worden verhaald op de huurder en in eerste instantie ingehouden van de
vooruitbetaalde borg (indien van toepassing) óf in rekening gebracht zodra de kosten bekend zijn.
8. Bij verlaten van het voertuig wordt de contactsleutel uit het voertuig verwijderd (indien van toepassing)
en tegen diefstal of verlies beschermd; het voertuig blijft in het zicht van huurder. De
verantwoordelijkheid voor diefstal of vernieling van het voertuig tijdens de huurperiode ligt bij huurder.
9. Huurder/bestuurder is in het bezit is van een geldig rijbewijs dat in Nederland vereist is voor het mogen
besturen van het voertuig (indien van toepassing) en ziet er ook op toe dat het/de (andere) voertuig(en)
alleen bestuurd worden door personen die daarvoor het juiste rijbewijs bezitten.
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Voor het voertuig gelden de verkeersregels behorende bij dit type voertuig. Huurder verklaart op de
hoogte te zijn van deze regels en deze na te zullen leven, evenals de aanwijzingen vanuit Eko-Tours voor
het gebruik van het voertuig. Alle bestuurders tonen het vereiste rijbewijs voor aanvang en gebruik van de
voertuigen aan de medewerker van Eko-Tours.
Huurder ziet erop toe dat de andere bestuurders van het gehuurde deze regels en aanwijzingen en de
afspraken ook zullen naleven en opvolgen.
Op deze huurovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Eko-Tours van toepassing; deze zijn
onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. *
Gegevens huurder:
Naam
Woonadres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Rijbewijsnummer en -letter
Mobiel telefoonnummer
Datum

Deze overeenkomst is opgemaakt en getekend, te Exloo op
Handtekening huurder/bestuurder *
* Huurder/bestuurder heeft van de
algemene voorwaarden kennisgenomen

Gegevens gehuurde voertuig(en):
Aantal Voertuig

Eko-Bike
Eko-Comfort-Bike
Eko-Cruiser
Eko-Trike
Eko-Chopper
Eko-Duo-Chopper
Eko-Carver
Eko-Explorer

Minimale leeftijd
om dit voertuig te
mogen besturen

Vereiste
rijbewijs

Afgesloten
Te
verzekering
betalen
door Eko-Tours borg

Toegestaan
max. aantal
personen

10
10
16
16
16
16 (passagier 8+)
18
18

NVT
NVT
NVT
AM, A of B
AM, A of B
AM, A of B
B
B

geen
geen
WA
WA
WA
WA
WA
WA

1
1
1
1
1
2
2
4-6 **

** Afhankelijk van uitvoering voertuig

In te vullen door Eko-Tours
Voertuig(en):

Nummer(s):

Evt. toebehoren of opmerkingen aangaande voertuig(en):

Paraaf medewerker Eko-Tours:
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€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
geen

