ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR DE HUURDER
1.Toepasselijkheid Algemene Huurvoorwaarden
Deze Algemene Huur Voorwaarden (zie www.eurowheelz.nl) zijn van toepassing op alle
Overeenkomsten tussen EuroWheelz B.V. (hierna ook aangeduid als ‘verhuurder) en ‘huurder’
betreffende huur van e-voertuig(en).
De betreffende EuroWheelz B.V. Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing zoals gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Tevens zijn de onderstaande Huurvoorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Huurovereenkomst.

2. Staat van het e-voertuig en aard van gebruik
Het e-voertuig wordt in goede staat aan de huurder ter beschikking gesteld. Indien de
huurder van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de
beheerder van het E-voertuig op de verhuurlocatie.
Verhuurder levert een kabelslot waarmee het e-voertuig, indien deze niet actief wordt gebruikt, het
e-voertuig vast dient te worden gezet aan een onroerend goed. Dit naast het uitnemen van de
contactsleutel.
De huurder is verplicht het e-voertuig zorgvuldig te behandelen.
Huurder zal het gehuurde na gebruik in nette staat inleveren.

3. Reserveren van een 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-/diefstal afkoopregeling van € 3,50 per voertuig per verhuurmoment

•

Reserveer verplicht een helm in Amsterdam, Utrecht, België en Duitsland.

•

Verplicht akkoord gaan met de Algemene verhuurvoorwaarden (dit document)

•

De boeking blijft 10 minuten zichtbaar.

•

Wanneer er binnen 10 minuten geen betaling is gedaan vervalt de reservering.

•

Na betaling wordt de reservering per email bevestigd.

•

Heeft u hulp nodig bij de reservering vraag de medewerker van de verhuurlocatie.

.

Er is geen mogelijkheid tot restitutie bij annulering,. Ook bij slecht weer heeft u geen recht op
restitutie indien u wenst te annuleren.

4. Berijder en bijrijder.
Voor dit e-voertuig is het door RDW niet toegestaan met meer personen of kinderen op e-voertuig te
zitten en te rijden.
Bij het overschrijden van deze regel vervallen rechten van aansprakelijkheid. Huurder is niet
verzekerd. De afkoopregeling (artikel 3) vervalt.

5. Klachten.
Indien een huurder tijdens het gebruik een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de beheerder
op de verhuurlocatie teneinde de Verhuurder in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te
lossen.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot twee weken na thuiskomst de klacht
Schriftelijk ingediend worden bij schade@eurowheelz.nl. Daarbij dient opgave te worden gedaan van
de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Gast en alle andere
informatie die voor de verhuurder bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn.
6. Aansprakelijkheid algemeen.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal beschadigingen van eigendommen,
schade of letsel berokkend aan de (mede)weggebruikers door welke oorzaak dan ook.
Het gebruik van het e-voertuig is voor eigen risico van de huurder.
De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de (plaatselijke) wet- en regelgeving. De
ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de
huurder. Overtreding van de (plaatselijke) wet- en regelgeving en de daaraan direct en indirect
gerelateerde boetes/sancties en maatregelen, zullen op verhuurder verhaald worden, aanvullend de
kosten van incasso en buitengerechtelijke kosten, 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. Dit met een minimum van € 10,-(excl. btw).

7. Aansprakelijkheid huurder.
De huurder is aansprakelijk voor de tijdens het gebruik toegebrachte schade aan de e-voertuig,
ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste
instantie te verlopen tussen verhuurder en huurder. Indien er schade is ontstaan aan derden, dient
er een schadeformulier ingevuld te worden met daarin de juiste gegevens en situatieschets.

8. Aansprakelijkheid hoofdhuurder.
De hoofdhuurder 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-voertuig is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar en
in het bezit van een geldig bromfietscertificaat, scooter-of autorijbewijs een geldig Nederlands (of
gelijkwaardig) rijbewijs.

9. Eigen risico.
Huurder heeft een eigen risico van € 1000,00 per schade/diefstal/vermissing/verduistering.
Huurder kan dit eigen schade risico aan het gehuurde e-voertuig verlagen tot € 350,00 middels het
afsluiten van een afkoopregeling a € 3,50 per voertuig/verhuurmoment. Schade aan derden zijn voor
eigen risico huurder. Huurder blijft gehouden aan de voorwaarden.

10. Overschrijding verhuurperiode.
Bij inleveren van het e-voertuig na de overeengekomen inleverdatum en tijdstip zal de verhuurder
voor ieder uur dat het e-voertuig te laat wordt teruggebracht een bedrag van € 50,- per uur per evoertuig in rekening brengen.
Bij stilstand of ophalen van een stilstaand voertuig blijft de volledige huur gelden. Bij een mankement
aan de e-voertuig door toedoen van de huurder wordt voor het ophalen van het voertuig de kosten €
100,00 dient dit direct aan verhuurder te worden voldaan.

11. Schades.
Voor alle schade welke door de huurder aan het voertuig is aangebracht, dient door de huurder na
melding bij verhuurder een schadeformulier in te vullen. Er worden foto’s van de schade gemaakt.
Verhuurder levert een te gebruiken schadeformulier. Taxatie van de schade aan het eigen e-voertuig
volgt door EuroWheelz B.V. en dient direct te worden betaald. Vooruitlopend op een definitieve

vergoeding na taxatie, zal het eigen risico 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.
Heeft de huurder een schade-/diefstalafkoopregeling afgesloten bij reservering van het e-voertuig via
EuroWheelz B.V., dan is het schadebedrag voor de het E-voertuig maximaal € 350,-. Heeft de huurder
geen verzekering afgesloten via EuroWheelz B.V. dan kan dit schadebedrag oplopen tot € 1.000,-.
Indien huurder niet ter plaatse afrekent zal EuroWheelz B.V. het verschuldigde bedrag inclusief
juridische kosten via een juridische procedure verhalen bij de huurder.
let op: de afkoop schade-/ geldt voor de schade toegebracht aan het E-voertuig, en geldt niet voor
schade aan derden, hiervoor blijft huurder aansprakelijk tot 1.000,00 euro mits er verder aan
de algemene voorwaarden wordt voldaan, zo niet is huurder volledig aansprakelijk voor de
aangebrachte schade.
Voor het schadebedrag ontvangt huurder een factuur/ betaallink van EuroWheelz B.V..

12. Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
beëindigen en zich weer in het bezit van het e-voertuig 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.
13. Alcohol/Drugs en/of medicijn gebruik.
Het is de huurder verboden enig middel dat de rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden mee te
nemen of te gebruiken voor of tijdens de huurperiode van het e-voertuig.
Bij enig vermoeden bij de verhuurder zal het e-voertuig zonder verklaring van verhuurder niet
worden meegegeven door verhuurder, zonder restitutie van de huurprijs.
14. Annuleren van betaalde boeking.
Eenmaal een boeking gemaakt en betaald kan deze niet meer worden geannuleerd u krijgt geen geld
terug van de boeking.
15. Specifiek rijgebied voor een e-voertuig.

De actie radius van het gehuurde voertuig bepaald het te gebruiken gebied.
Er zijn routes beschikbaar op de website www.eurowheelz.nl (via www.fietsknoop.nl ) en bij de
verhuurlocatie.
Het e-voertuig mag alleen op zgn. verharde wegen rijden.
Het is verboden van- of tegen stoepranden aan te rijden.
Het is verboden door kuilen etc te rijden
16. Privacy.
De persoonsgegevens die worden ingevuld op de verhuurovereenkomst worden door verhuurder als
verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een
persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren,
de huurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder kunnen tegen verwerking van hun
gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden
gehonoreerd.

17. Overige bepalingen.
De huurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke
wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de ondernemer te melden.

18. Onvoorziene gevallen.
De verhuurovereenkomst 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.

