
    Datum: 
  

Scooterverhuur Gooiland 
huurovereenkomst 

 
Ondergetekende,  
 
Scooterverhuur Gooiland;  J. van de Bunt-Molenkamp,  Beukenlaan 55, 1231 BW te Loosdrecht; 
 
Hierna te noemen verhuurder, en 
 

Naam: __________________________________Contactpersoon (Bedrijf) : 
________________________________ 
  
 Adres: __________________________________________________________Nr: ___________Postcode: 
__________ 
  
 Woonplaats: _________________________________________Mobiel: 06-_________________________ 
 
 Aantal deelnemers: ( Alleen voor groepen) : _________ 
 
Hierna te noemen huurder, komen het volgende overeen: 
 
Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart in 
goede staat te hebben ontvangen de volgende scooter(s): 
 
Merk: Vespa   Type: Snorscooter LX 25 / Primavera     
 
Aantal: _____  
 
met het daarbij behorende (kopie) kentekenbewijs deel 1 a / 1b, groene kaart en goedgekeurd 4-sterrenslot. 
 
TomTom XL:  Ja / Nee  
 
Indien de huurder de beschikking heeft over een Tomtom XL dient de huurder deze ten alle tijden in het zicht  te 
houden. Bij het parkeren van de scooter dient men deze te verwijderen. De Tomtom is niet waterdicht en dient bij 
regen te worden verwijderd. 
Schade, diefstal of vermissing van de Tomtom zijn voor rekening van de huurder. 
 
Artikel 1. Huurperiode / huurtarief 
 
1. Ochtend: 9.00u – 13.00u / Middag: 13.00u –18.00u / Dag: 9.00u – 18.00u / Dag plus: 9.00u– 21.00u 
  

van datum / tijd_____________________________tot datum / 
tijd:_______________________________________ 
 
2. Huurtarief: € ________________    Tarief duo-passagier: €______________________ 
 
3. Huurtarief Tomtom XXL: €___________Totaal Huurtarief: € ______________ Borgstelling: €______________ 
 
4. Indien de Vespa (s) buiten de afgesproken huurperiode wordt geretourneerd dan volgt een naheffing van € 

15,- bij overschrijding van maximaal 1 uur. Bij overschrijding van meer dan 1 uur zonder overleg wordt een 



dagtarief in rekening gebracht. Indien dit geschiedt door overmacht als defect of ongeluk, volgt geen 
naheffing.  

 
           Paraaf: 
 
 
Artikel 2: Betaling en borg 
 
Betaling van de huur en de borg van de Vespa vindt plaats conform de geldende tarieven, vóór  ingebruikneming 
van de Vespa. De huur én de borg dienen contant te worden voldaan echter de borg kan 2 dagen voor aanvang 
gestort op rekening van scooterverhuur Gooiland. Indien één persoon voor een groep tekent verklaart deze dat de 
borg aangewend kan worden voor schades ontstaan aan  alle Vespa’s die voor deze  groep ingezet zijn, en de 
groep hiervan op de hoogte heeft gesteld. 
Bij terugbezorging van de scooter wordt de borg terugbetaald mits er geen schade of andere gebreken worden 
geconstateerd door verhuurder. Tussentijdse inlevering maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat er 
restitutie plaatsvindt.  
  
Artikel 3: Brandstof 
 
De Vespa wordt afgeleverd met een volle tank (E5), Euro 98. Gedurende de huurperiode dient de huurder zelf 
zorg te dragen voor voldoende brandstof tijdens de rit. De Vespa dient vol getankt weer te worden ingeleverd. 
Indien dit niet het geval is wordt een schatting gemaakt met een maximum van € 10,- welke in rekening wordt 
gebracht bij de huurder. 
 
Artikel 4: Bevoegdheid: 
 
Huurder heeft verklaard bij ondertekening van deze huurovereenkomst dat hij / zij de minimale leeftijd van 16 jaar 
heeft en in het bezit is van een geldig (Bromfiets) rijbewijs. Dit wordt op verzoek aan verhuurder getoond en 
verhuurder is bevoegd hier een kopie van te maken ter legitimatie. 
 
Artikel 5: Gebruik 
 
1. Het is niet toegestaan de Vespa te besturen onder invloed van drugs of alcohol boven het wettelijk       
toegestane promillage. 
2. Het is niet toegestaan om met meer dan 1 persoon plaats te nemen op de scooter zonder toestemming van de 
verhuurder. 
3. Het is niet toegestaan om onderlinge wedstrijden te houden in welke vorm dan ook. 
4. Huurder draagt de volledige verantwoording over de Vespa en dient de Vespa als een goed huisvader te 
verzorgen. 
5. Huurder dient zich te houden aan de in Nederland geldende wetgeving en verkeersregels en wordt geacht 
deze te kennen.  
6. Huurder dient zich te houden aan de maximale toegestane snelheid van 25 KM per uur.  
 
Artikel 6: Schade /  boetes 
 
De huurder is er voor het in gebruik nemen van de Vespa van op de hoogte welke schades er op dat moment op 
de Vespa bevinden. De verhuurder heeft het recht de Vespa bij teruggave te inspecteren op schade en gebreken. 
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scooter of toebehoren zijn 
toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of 
zulks in of buiten overmacht is geschied. De schade zal met de borg worden verrekend en indien deze niet 
toereikend is op de huurder worden verhaald. Verhuurder heeft het recht de hoogte van de ontstane schade zelf 
vast te stellen. Boetes zijn altijd voor de huurder.  

 
Artikel 7:  Verzekering 
 
Gehuurde Vespa’s zijn  niet verzekerd voor diefstal- of casco schade. De huurder is aansprakelijk voor 
beschadiging aan of verlies van gehuurde Vespa’s, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale 
normen worden vastgesteld. 
Schade aan derden, veroorzaakt met een gehuurde Vespa is verzekerd, uitgezonderd het eigen risico van €500,-
waarvan 50%  bij de huurder in rekening wordt gebracht.  Inname en / of borgteruggave ontslaan de huurder niet 
van zijn verplichting tot schadeloosstelling door ontstane schade tijdens zijn of haar huurperiode. Bij een ongeval 
dient de verhuurder zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd en huurder dient door de politie proces te laten 
opmaken.     
 
Artikel 8 : Aansprakelijkheid 



 
Voor eventuele kosten en/ of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) 
daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/ of defect en/ of verlies aan c.q. van de scooter 
met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. 
           Paraaf: 
 
Artikel 9: Diefstal of vermissing 
 
Bij diefstal, verduistering en / of het niet terugbezorgen van de scooter, wordt onverwijld aangifte gedaan bij de 
politie. Tevens wordt, naast de verschuldigde huurprijs, aan de huurder  de dagwaarde van de Vespa door de 
verhuurder vastgesteld,  in rekening gebracht.  
 
 
Artikel 10: Defect 
 
Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich 
bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een 
vervangende scooter te regelen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is. De scooter dient nooit 
onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is en de scooter met een slot is bevestigd aan een vast 
voorwerp, of muur. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter 
beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de huur, dat men geen gebruik heeft kunnen 
maken van de scooter. 
 
 
Artikel 12: Ontbinding overeenkomst 
 
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst en zonder opgave 
van redenen te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt 
gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren. Er zal geen verhuur plaatsvinden indien er geen 
geldig rijbewijs overlegd kan worden. 
 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend, te  __________________________    Op (Datum)    ___   ___   _________ 
 
 
 
Scooterverhuur Gooiland     Naam 
huurder:_____________________________ 
 
J. van de Bunt- Molenkamp 
 
 
Handtekening verhuurder:     Handtekening huurder: 
 
 
 
 
____________________________     _______________________________ 
 
 

 
 
 

 



 
 

Scooterverhuur Gooiland  website: www.scooterverhuurgooiland.nl Beukenlaan 55  1231 BW  Loosdrecht              
KVK 52744809  Tel. 035-5827036 / 06-22460026 


