
Op onze huurovereenkomst zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van 

toepassing. 

 

Blou Blou B.V. is onderdeel van X.H.G. Schurink Beheer B.V. hierna te noemen 

Blou Blou B.V. of verhuurder. 

 

1: Huurder en/of bestuurder verklaren voorafgaande aan de huurperiode te hebben ontvangen, 

gelezen en begrepen alsmede akkoord te gaan met de Algemene huurvoorwaarden van Blou Blou 

B.V. (verhuurder).  Huurder en/of bestuurder verplicht zich ter controle vooraf te legitimeren met 

een geldige rijbevoegdheid. Daarnaast dient de huurder en/of bestuurder een geldig 

legitimatiebewijs te tonen bij verhuurder voorafgaand aan de huurperiode. De huurder en/of 

bestuurder dient een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar en in het bezit te zijn van een geldig 

bromfietsrijbewijs, motorrijbewijs en/of geldig autorijbewijs. 

2: Bij overhandiging van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten 

alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. Hiervoor dient door de huurder getekend te 

worden. De gebruikersvoorwaarden en de gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder 

gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder en/of bestuurder 

worden opgevolgd en uitgevoerd. 

De scooter huurperiode bedraagt 24 uur tenzij een eerder inlevermoment is afgesproken tussen 

huurder en verhuurder. Bij vroegtijdig terug bezorging blijft de volledige overeengekomen 

huurprijs gelden. Inlevering dient te geschieden op een vast vooraf afgesproken plek en tijdstip! 

Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen 

boetetoeslag van $ 15 per scooter per heel of gedeeltelijk verstreken uur. Reeds nu voor alsdan 

verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel 

bij huurders afwezigheid alle inname- en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, en deze op 

een inname afleverformulier namens huurder voor gezien en akkoord ter eindafrekening af te 

tekenen. 

3: Huurder en/of bestuurder dient zich ten aller tijde te houden aan de geldende wetgeving en 

verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te 

gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Alle 

herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van stoepranden, onverharde, dan wel 

veldwegen worden direct in rekening gebracht aan de huurder of bestuurder.  Het is ten strengste 

verboden om alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te 

gebruiken voorgaande of tijdens het gebruik van de scooter 



4: Alle verantwoordlelijkheid betrekking hebbende op tijdige en juiste verstrekking van vooraf 

gegeven schriftelijke huurvoorwaarden en de instructies, dan wel de mondelinge communicatie 

aan deelnemers van arrangementen valt inhoudelijk uitsluitend en alleen onder de 

informatieplicht dan wel zorgplicht van opdrachtgever en/of de aan ons aangewezen 

contactpersoon. Alle extra (consumptie) kostenbuiten de aangeboden arrangementen worden in 

rekening gebracht aan de opdrachtgever, huurder en/of bestuurder. 

5: Huurder zal als een goed beheerder de aan hem/haar verhuurde scooter onder zich houden. 

Verhuurder is ten aller tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend en/of gebleken misbruik 

onmiddellijk middels vroegtijdige terugvordering in te nemen, zonder het recht van huurder op 

enig restitutie van het huurbedrag. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om onder 

uitsluitend ter aan verhuurders-beoordeling vallende (weers-) omstandigheden zonder enig 

vergoeding de huurovereenkomst direct te annuleren of te beëindigen indien de veiligheid in 

gebaar dreigt te komen. 

6: Bij reservering dient ter definitieve reserveringsbevestiging door de huurder 100% van de 

overeengekomen huurprijs te worden betaald middels overboeking op NL34INGB0675018528 

o.v.v. naam en datum van huur, contanten of via de boekingsmodule op de website 

www.bloublou.rent.  

7: Door Blou Blou B.V. wordt geen borg in rekening gebracht. De verhuurder verwacht dat elke 

huurder zich ontfermt over het gehuurde als ware het zijn eigen. De verhuurder is verzekerd voor 

schade toegebracht aan derden voor een bedrag van $ 84.000 wanneer de schade niet door de 

verhuurder verwijtbaar tot stand is gekomen.   

Schade aan het gehuurde dient direct door de huurder na constatering voldaan te worden. Er is 

geen sprake van afkoop van eigen risico of iets dergelijks. Huurder wordt vooraf op de hoogte 

gebracht van kosten van diverse schades. Huurder dan wel bestuurder is hierover geïnformeerd 

en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte 

verzekeringsdekking en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade 

aan de scooter ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, schuld of 

opzet tijdens het gebruik van de scooter. 

8: Huurder dan wel bestuurder is verplicht om bij het stallen en parkeren de scooter altijd op 

stuurslot te zetten en ten alle tijden het batterij slot gesloten te hebben. Bij diefstal van de scooter 

zal er een bedrag van $ 3000,- in rekening gebracht worden. 

 


