
 Huurvoorwaarden  Toon Vertier   Broekdijk 10  5681 PG BEST 
   
Art. 1 de huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. Toon Vertier wordt geacht de solex 
 in goede staat hebben afgeleverd. Er dient daarom een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg kan 
 na de huurperiode, als de solex in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt, worden terugbetaald. 
 De borg bedraagt voor minder dan 6 solexen € 100 en voor 6 of meer solexen € 250,00 
  
Art. 2 Het rijden van een Solex is wettelijk alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in ieder geval in het bezit zijn van  

 

een bromfietsrijbewijs (categorie AM), of een geldig rijbewijs. De huurder staat ervoor garant dat ook daadwerkelijk eenieder van 
zijn/haar gezelschap dit heeft. Toon Vertier hanteert de regel dat de bestuurder 18 jaar of ouder moet zijn. Mocht dit niet zo zijn moet dit 
gemeld worden. Ondergetekende verklaart als begeleider op te treden voor het gezelschap en heeft ruim voldoende Informatie 
ontvangen over het gebruik van de solex. 

  
Art. 3 Te allen tijde is Toon Vertier nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding 
  met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Toon Vertier op aanvullende schadevergoeding. 
  
Art. 4 De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd 
 en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld  
 van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van 
 vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleveringsdatum van de 
 Solex contant aan Toon Vertier voldoen. Elke solex is door Toon Vertier voorzien van een degelijk slot wat door de  
 huurder gebruikt dient te worden bij stalling van de solex. 
  
Art. 5  De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan de gehuurde Solex. En bij diefstal is de huurder aansprakelijk 
 Voor de dagwaarde van de Solex. Ondergetekende verklaard dat hij of zij bekend is met het feit als er iets gebeurd dat hij of 
 Zij aansprakelijk is voor de gemaakte schade of letsel die iemand uit zijn haar gezelschap zal overkomen. 
  
Art. 6 Toon Vertier is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Solex naar vermeend misbruik in te nemen. 
  
Art. 7 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex in onderhuur of gebruik aan derden 
 af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 
  
Art. 8 Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. 
  

Art. 9 De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming 
 gebruiken. Hij verklaart hiermee tevens bekend te zijn met de risico’s van het rijden van een oldtimer. Deze risico's  
 kunnen bestaan uit: Klassiek remsysteem met lagere remeigenschappen. Aandrijving door middel van een motor op het  
 voorwiel, authentieke snelheidsdosering(standaard staat deze op 100%). De huurder draagt ten volle de wettelijke 
 aansprakelijkheid voor alle schade welke door af vanwege de huurder met de gehuurde Solex aan  
 derden is toegebracht en zal Toon Vertier daarvoor vrijwaren 
  
Art. 10 Er mag geen alcohol worden gedronken of allerlei geestverruimende drug gebruikt worden tijdens de  
 huurperiode. Indien deze regel toch wordt overschreden is de huurder zelf verantwoordelijk. 
  
Art. 11           
A Het is verboden trottoirbanden op en af te rijden.           B        Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar te botsen. 
C Met meer dan 1 persoon per Solex plaats te nemen. 
  
Art. 12 De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de  
 gehuurde Solex aan derden is toegebracht en zal Toon Vertier daarvoor vrijwaren 
  
Art. 13 De huurder dient zich aan alle verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement te houden. 
  
Art. 14 Toon Vertier is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, 
 modder of ander vuil. Dus ook niet als er een benzine tankje lekt of de nostalgische solex lekt olie. 
 Wij adviseren u niet de allerbeste kleding te dragen bij het huren van een solex. 
  
Art. 15 Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Toon Vertier is niet aansprakelijk voor welke  
 schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 
  
Art. 16 Bij tijdsoverschrijding geld per afgerond kwartier een tarief van 4.00 euro. 
  
Art. 17 Bij reservering dient 10% van de overeenkomst binnen 10 dagen te worden overgemaakt.  
 Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 5 dagen voor aanvang ( of contant op de dag  
 van de tocht ) overgemaakt te worden op Rabobank nr 107024233  o.v.v. het arr. nr. 
  
Art. 18 Bij annulering brengen wij 10% van de huursom in rekening plus € 15,00 administratiekosten. 
 Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom. 
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