Algemene Voorwaarden 1 week Bugxter Buggy
Er wordt een huurovereenkomst afgesloten. Het bedrag van deze overeenkomst (fact bevestiging)
dient uiterlijk 1 week voor datum toertocht te zijn overgemaakt op de aangegeven bankrekening van
Bugxter Buggy, Jonny Wolbersen, hierna te noemen verhuurder (alleen wanneer van toepassing).
Bij annulering (van de gehele rit of één of meerder voertuigen) dient u dit tijdig voor aanvang
toertocht aan te geven, doet u dit niet dan zullen er kosten in rekening worden gebracht. Bij
annulering minder dan 1 week voor aanvang datum toertocht bent u de helft van de huursom
verschuldigd, bij annulering minder dan 3 dagen voor aanvang datum toertocht bent u de gehele
huursom verschuldigd (tenzij anders wordt overlegt).
Verhuurder levert de buggy’s in goede staat af aan huurder/bestuurder. De huurder/bestuurder is ten alle
tijde aansprakelijk voor de schade aan het voertuig. Bij schade heeft de verhuurder het recht om het gehele
schadebedrag op de huurder/bestuurder te verhalen.
Let op! Bij misdragingen tijdens de rit of bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de
verhuurder of diens plaatsvervanger, wordt de gehele borg ingehouden.
Ook bij ongevallen, ondeskundig of onwettig gebruik kunnen de eventuele kosten op de huurder/bestuurder
worden verhaald en zal de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bij een
ongeval wordt altijd de politie ingeschakeld. Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor
beide partijen.
De bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B (hiervoor tekent u ook deze voorwaarden) en
er zal ook nog naar gevraagd worden door de verhuurder. Het gebruik van 4-puntsgordels is verplicht! De
verhuurder zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor nalatigheid of overtreden
van de verkeersregels door de huurder/bestuurder.
Alcoholgebruik voor of tijdens de rit is niet toegestaan!
De huurder bestuurder krijgt vooraf instructie en dient zich hier volledig aan te houden. De bestuurder is
aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de passagier. Onnodige, niet aangegeven
verkeersovertredingen met de buggy tijdens de rit zijn voor rekening van de huurder/bestuurder. De
huurder/bestuurder houdt zich te allen tijde aan de verkeersregels, tenzij verhuurder anders aangeeft.
Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of veiligheidsregels van de verhuurder of diens
plaatsvervanger wordt slechts één keer gewaarschuwd, daarna volgt verwijdering van de
bestuurder en/of volledige stopzetting van de rit!
Bij schade aan tuinen en/of inritten van mensen langs de route zal de schade direct moeten worden
vergoed door de persoon die het heeft vernield.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor vermissing/schade aan/van eigendommen van de
huurder/bestuurder/passagier of voor persoonlijk letsel ontstaan bij het gebruik van de buggy. Het advies is
dat iedereen een bril (i.v.m. vliegen, stof, steentjes) en een regenbroek/regenpak meeneemt. Dit laatste
uiteraard afhankelijk van het weer. Brillen zijn ook te leen van de verhuurder.
Let op! Draag vooral warme kleding, handschoenen en bril. Draag bij droog weer, indien mogelijk,
geen lenzen (stof).
Deze voorwaarden moeten ook door iedere bestuurder afzonderlijk worden ondertekend. Dit kan ter plekke
voor vertrek buggyrit. Wij wensen u een veilige, prettige en gezellige rit!

