Algemene Verhuurvoorwaarden E-chopper (E-voertuigen) EuroWheelz B.V.
Algemene voorwaarden staan op de website www.eurowheelz.nl
Op alle door EuroWheelz BV E-chopper verhuur (hierna ook aangeduid als ‘verhuurder’) aangegane huurovereenkomsten betreffende de E-chopper, zijn de betreffende
SpyderWheelz algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 22 oktober 1998 onder nummer
201/1998, alsmede deze aanvullende algemene voorwaarden en Verhuurvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan ter inzage op onze website www.eurowheelz.nl
Op het moment dat u een E-chopper (e-voertuig) huurt, verklaart de huurder door de huurovereenkomst te tekenen/online goedkeuring te hebben gegeven, akkoord te gaan
met de algemene voorwaarden en algemene huurvoorwaarden van EuroWheelz.
€ 3,50 voor een Schade-/diefstalafkoopregeling
Het eigenrisico is €1500,- per schade geval per E-chopper.
Voor € 3,50 kunt u het eigen risico verlagen naar € 350,- per schade geval per E-chopper, mits u zich aan de regelgeving houdt.
Bij het niet afsluiten van deze verzekering is het eigen risico € 1500,- per E-chopper.
De huurder erkent derhalve ten minste voor het eigen risico bedrag aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht deze schade
veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van h et gehuurde.
Huurder gebruikt de gehuurde E-chopper (e-voertuig) altijd geheel voor eigen rekening en risico. Verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct
of indirect aan de huurder en/of aan derden is toegebracht tijdens het gebruik van E-chopper (e-voertuig).
De gehuurde E-chopper (e-voertuigen) c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten en de huurder is verplicht eventueel ontstane
schades bij het inleveren van de E-chopper (e-voertuig) te melden, bij een medewerker van de locatie waar u heeft gehuurd.
Vooraf dient de huurder de gehuurde E-chopper (e-voertuig) de deugdelijkheid en schade te controleren.
De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de sleutel uit het contactslot te halen, toebehoren die niet onlosmakelijk met de E-chopper (e-voertuig)
verbonden zijn met zich mee te nemen en de E-chopper op slot te zetten met het bijgeleverde slot. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste
manier stallen van de E-chopper (e-voertuig) en een goede en juiste bevestiging aan een onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een daarvoor bestemd hek). De E-choppers
mogen nimmer en te nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.
De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan of door derden worde n toegebracht.
Verhuurder en EuroWheelz kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor technische mankementen, schades, boetes, ontploffing i n accu’s en roekeloos gedrag.
Alle E-choppers (e-voertuigen) zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering WA, Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
Deze verzekering dekt uitsluitend materiële schade aan de huur E-chopper (e-voertuig) en/of een aangevaren object. Deze verzekering geeft geen dekking voor de huurder of
derden.
Aansprakelijkheid van de huurder voor schade (diefstal/vermissing/verduistering) :
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal/vermissing/verduistering alsmede alle overige schade van het voertuig de E-chopper, hoe ook genaamd en
hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of der den. Bij schade dient de verhuurder te allen
tijde ingelicht te worden en dient ter plekke een schadeformulier ingevuld te worden. De huurder verklaart via deze overeenkomst aan verhuurder alle medewerking te
verlenen bij het verhalen van alle veroorzaakte schade. Bij diefstal/vermissing/verduistering of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het
voertuig, de schade door huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de uit bovenstaand voortvloeiende kosten van herstel dan wel of alsmede vervanging,
waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Vooruitlopend op de definitieve vergoeding na taxatie, zal alvast het eigen risico van € 350,(volgens de afkoopregeling) zoals eerder genoemd in de voorwaarden in rekening worden gebracht en ter plekke dienen te worden voldaan. Na taxatie dan wel herstel wordt
het totale schadebedrag in rekening gebracht, welke per ommegaande dient te worden voldaan.
Bij het niet direct, na het eerste gedane verzoek, voldoen van de totale schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke
rente, incassokosten, gerechtelijk alsook alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder.
Indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder om zonder enig
recht op terugboeking deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag na de huurperiode middels een machtiging af te schrijven van huurders bank- of girorekening. Dit
geschied via een eenmalige machtiging. Bij digitale goedkeuring van de voorwaarden van deze overeenkomst machtigt de huurder de verhuurder tot het bovenstaande, met
een maximale eigen risico van € 1500,- voor de huurder.
Technische gebreken aan het voertuig
Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aan vang van de huur aanwezig was, heeft huurder
recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuur geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op
vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere ge volgen van de onmogelijkheid om verder te rijden. Voor de gevolgen van beschadiging van en met het
voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk.
Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
Voor rekening van huurder zijn alle sancties/boetes en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig/E-chopper
van overheidswege werden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig en gemeld was.
Indien deze sancties/boetes en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op haar eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij
huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van €50,- (excl.btw). Indien verhuurder in verband met enig gedraging of
nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden,
met een minimum van € 10,- (excl.btw)
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Reserveren van een E-chopper (e-voertuig)
•
Reserveren via een QR code of via www.eurowheelz.nl. Op de website staan alle verhuurlocaties.
•
Reserveer een E-chopper; dag/tijdstip/tijdsblok.
•
Kies een schade-/diefstalafkoopregeling van € 3,50.
•
Reserveer in Amsterdam/België en Duitsland een helm.
•
Verplicht akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden (dit document)
•
De boeking blijft 10 minuten zichtbaar. Wanneer er geen betaling is gedaan binnen 10 minuten vervalt de reservering.
•
Na betaling wordt de reservering per email bevestigd.
•
Heeft u hulp nodig bij de reservering dan is de receptie van de locatie het informatiepunt.
Begin van de dag
Reservering is bevestigd per email. De QR code en rijbewijs toont u bij de receptie van de locatie waar de E-choppers klaar staan op het gereserveerde tijdsblok.
De medewerker geeft een korte instructie over het gebruik van de E-chopper.
Route kiezen
Er zijn voor iedere locatie routes beschikbaar die gedownload kunnen worden (via fietsknoop app) op de website www.eurowheelz.nl of de brochures bij de receptie.
Let er op dat de E-chopper aan het einde van het tijdblok terug is op de locatie.
Controleren voor vertrek en pech onderweg
De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
De E-chopper (e-voertuigen) bewegen zich geruisloos voort, het is belangrijk dat u met een volle accu on tour gaat. Om teleurstellingen te voorkomen checkt de huurder zelf
een paar punten waarvoor u verantwoordelijk bent en geen rechten aan kunt ontlenen.
De huurder dient voor vertrek altijd te controleren of alles compleet en in goede staat is ontvangen.
De huurder dient te controleren of de E-chopper (e-voertuig) accu opgeladen is, dat kunt u zien door de sleutel van het contact 1 slag te draaien. Wat tevens de start is van de
E-chopper. Dus laat de standaard uit staan wanneer u niet direct wenst weg te rijden. (de standaard vergrendeld nl. het voertuig)
Op de display staat links onderin een voltage van 65,.. of meer. Mocht dit niet zo zijn dient de huurder dit aan te geven bij een medewerker van de locatie voor vertrek.
Indien zich onverhoopt technische problemen voordoen tijdens de rit, wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op t e nemen met de verhuurder/locatie
medewerker. De verhuurder/locatie medewerker zal indien beschikbaar een vervangende E-chopper (e-voertuig) of accu bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het
verhuurbedrag minus de verstreken periode/verreden kilometers voor de betreffende E-chopper (E-voertuig) terug betalen aan de huurder. Lees hiervoor ook nog even
‘Technische gebreken aan het voertuig’.
Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volledige huur gelden. Ook bij stilstand of ophalen van een stilstaand voertui g blijft de volledige huur gelden. Bij een mankement
aan de E-chopper door toedoen van de huurder wordt voor het ophalen van het voertuig de kosten (€100,-) verrekend met de borg of er dient direct €100,- te worden
afgerekend door huurder.
Veiligheid
Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden op de wegen en fietspaden. In het kader van de veiligheid dienen de huurders
de aanwijzingen van de medewerkers strikt op te volgen. De verhuurder behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in te grijpen c.q. uitrijden verder te verbieden
zonder recht op restitutie van de huurprijs.
Verbreking overeenkomst
De verhuurder heeft als eigenaar ten allen tijden het recht, zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden zonder het recht op restitutie van de
huurprijs.
Vernieling
Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal ten allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.
Schades worden verhaald op huurder.
Alcohol/Drugs en/of medicijn gebruik
Alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) zijn verboden mee te nemen of te gebruiken voor of tijdens de huurperiode.
Bij enig vermoeden zal de E-chopper (zonder verklaring van verhuurder niet worden meegegeven door verhuurder, zonder restitutie van de huurprijs.
Aansprakelijkheid
De huurder verklaart dat alle personen van de door hem/haar gereserveerde groep kennis hebben genomen en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden en deze
Algemene Verhuur-/Huurvoorwaarden. Het rijden op een E-chopper is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar en in het bezit zijnde van een geldig
bromfietscertificaat, scooter-of autorijbewijs een geldig Nederlands rijbewijs.
Rijgebied voor een E-chopper (e-voertuig)
•
De gehuurde E-chopper is bestemd voor gebruik om in het gebied te toeren.
•
Er zijn routes beschikbaar op de website www.eurowheelz.nl (via www.fietsknoop.nl) en bij de receptie van de locatie.
•
Huurder dient met de E-chopper op de daarvoor bestemde fietspaden / wegen te blijven. Dit in verband met bereikbaarheid bij pech onderweg.
•
Het is verboden van- of tegen stoepranden aan te rijden.
•
De huurder zal altijd op een verantwoorde manier met de E-chopper (e-voertuig) omgaan.
•
De huurder weet en is bekend met alle verkeersregels in de gemeente en omgeving waar de E-chopper gehuurd wordt. De huurder dient zich te allen tijde te
houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels.
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Aantal personen
Het is niet toegestaan met meer personen of kinderen op 1 E-chopper (e-voertuig) te zitten en te rijden.
De E-chopper is een RDW geregistreerd e-voertuig voor 1 persoon. Bij het overschrijden van deze regel vervallen rechten van aansprakelijkheid. Huurder is niet verzekerd. De
schade-/diefstalafkoopregeling vervalt en de verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schades /ongelukken of ongevallen met de E-chopper. Alle schades,
gevolg- en letselschades worden verhaald op huurder. Indien huurder niet ter plaatse afrekent zal EuroWheelz dit via een jurid ische procedure verhalen bij huurder waarbij
huurder ook voor alle juridische kosten verantwoordelijk is. Voor het schadebedrag ontvangt huurder een factuur van EuroWheelz.
Bromfiets-Scooter of Autorijbewijs
Een bromfietscertificaat, scooter- of autorijbewijs is verplicht voor de huur van de E-chopper en de huurder dient dus minimaal 16 jaar oud te zijn. De verhuurder zal het
rijbewijs moeten controleren met de door u opgegeven gegevens.
Het einde van de rit
De E-chopper (e-voertuig) dienen schoon, compleet en op tijd te worden teruggebracht. Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dien t er met een medewerker van
de locatie worden gekeken naar eventuele schades.
Borg/Betaling schades en overschrijding van de huurperiode
Verhuurder is bevoegd om bij aanvang van verhuur van de E-chopper aan de huurder een borg in rekening te brengen van €100,-.
De borg kan besteed worden aan onverhoopt later terugbrengen van E-chopper of onverhoopte schades. Bij inleveren van de E-chopper na de overeengekomen
inleverdatum en tijdstip zal de verhuurder voor ieder uur dat de E-chopper te laat wordt teruggebracht een bedrag van € 50,- per uur per E-chopper in rekening brengen,
hiervoor kan ook de borg worden ingehouden.
Bij stilstand of ophalen van een stilstaand voertuig blijft de volledige huur gelden. Bij een mankement aan de E-chopper door toedoen van de huurder wordt voor het ophalen
van het voertuig de kosten (€100,-) verrekend met de borg of er dient direct €100,- te worden afgerekend door huurder.
Schades dient de huurder te melden aan de verhuurder.
Er worden foto’s gemaakt van de schade en er wordt een melding gedaan bij EuroWheelz.
Heeft de huurder borg betaald, dan heeft de verhuurder recht op inhouding van de borg plus het schadebedrag wanneer de € 100,- niet toereikend is.
Heeft de huurder geen borg betaald dan moet er ter plaatse het schadebedrag worden afgerekend.
Heeft de huurder een schade-/diefstalafkoopregeling afgesloten bij reservering van de E-chopper via EuroWheelz, dan is het schadebedrag maximaal € 350,-. Heeft de
huurder geen verzekering afgesloten voor deze tour via EuroWheelz dan kan dit bedrag oplopen tot € 1500, -. Indien huurder niet ter plaatse afrekent zal EuroWheelz dit via
een juridische procedure verhalen bij huurder waarbij huurder ook voor alle juridische kosten verantwoordelijk is. Voor het schadebedrag ontvangt huurder een factuur van
EuroWheelz.
Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig/E-chopper te
stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de
huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van
faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het
buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien huurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat
ware huurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit
van het voertuig te doen stellen.
Annuleren van betaalde boeking
Eenmaal een boeking gemaakt en betaald kan deze niet meer worden geannuleerd u krijgt geen geld terug van de boeking.
Verwerking van persoonsgegevens van de huurder de bestuurder
De persoonsgegevens die worden ingevuld op de reservering/huurovereenkomst worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Als de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, de huurder/bestuurder
gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder/bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat
zal worden gehonoreerd.
Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere recht er dan de kantonrechter, dan is uitsluitend
bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat huurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk
kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.
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Samenvatting van de regels en voorwaarden voor het gebruik van een E-chopper van EuroWheelz en waarmee u verklaart akkoord te zijn gegaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserveer een E-chopper vooraf via de QR code of via de website www.eurowheelz.nl
Bij diefstal wordt het volledige bedrag van de E-chopper € 1.500,- in rekening gebracht bij huurder. Sluit bij uw reservering vooraf de schade /diefstalafkoopregeling af voor € 3,50 per E-chopper, dan is uw eigenrisico € 350,U bent als huurder aansprakelijk voor schades/diefstal/vermissing/verduistering.
Voor het ophalen van de E-chopper houdt u de QR-code, geldig rijbewijs en borg gereed voor snelle afwikkeling bij de receptie van de locatie.
Download een leuke route via de fietsknoop app en de aangegeven link in de email, 30 minuten voor aanvang van de rit.
Zorg voor een veilige rit met de E-chopper (geen drank/drugs) en houdt u aan de verkeersregels.
Bij Pech onderweg informeert u direct de locatie.
De E-chopper mag bestuurd worden door 1 persoon, anders bent u niet verzekerd, als huurder bent u geheel aansprakelijk.
Minimale leeftijd 16 jaar die in bezit zijn van een brommercertificaat, scooter- of autorijbewijs.
Huurtijden zijn in tijdblokken, die u heeft gekozen tijdens uw reservering.
Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volledige huur gelden. Bij een mankement aan de E-chopper door toedoen van de huurder wordt voor het ophalen
van het voertuig de kosten €100,- verrekend met de borg of er wordt €100,- in rekening gebracht welke direct moet worden afgerekend.
De E-chopper kan alleen op verhuurlocatie met een speciale acculader worden opgeladen (dus nooit onderweg opladen, dit om piek spanning of ontploffingen te
voorkomen in de accu) accu’s kunnen worden doorgemeten en schades zijn voor huurder.
Huisdieren meenemen op een E-chopper (e-voertuig) zijn niet toegestaan.
De huurder wordt geacht de gehuurde materialen in goede staat te hebben ontvangen en de verhuurder wordt geacht de materialen in goede staat te hebben
afgeleverd.
Het huren/gebruiken van de E-chopper geschiedt op eigen risico.
De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan of door derden worden toegebracht.
EuroWheelz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische mankementen, schades, boetes, ontploffing in accu’s en roekeloos gedrag.
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