De Hoeksche Tuk Tuk
Huurvoorwaarden Tuk Tuk
1. De huurder c.q. bestuurder dient minimaal
24 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een
rijbewijs. Je mag alleen tuk tuk rijden op
Nederlands grondgebied. De tuk tuks zijn niet
geschikt om hard te rijden.
2. Het huren van een tuk tuk geschiedt op
eigen risico. De Hoeksche tuk tuk is niet
aansprakelijk voor schade aan huurder,
derden en/of zaken ontstaan gedurende de
huurperiode, tenzij dwingend rechtelijke
bepalingen zich hier tegen verzetten.
3. De huurder is tot het moment waarop de
tuk tuk(s) bij de Hoeksche tuk tuk
terugbezorgd zijn, aansprakelijk voor schade
ten gevolge van diefstal alsmede alle overige
schade, hoe ook genaamd en hoe ook
veroorzaakt aan de gehuurde tuk tuk,
ongeacht of deze schade het gevolg is van
schuld van de huurder of van derden. De
huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten
voor herstel alsmede de kosten voor
vervanging, waaronder die van beschadigde
onderdelen, aan Hoeksche tuk tuk vergoeden.
4. De Hoeksche tuk tuk is gerechtigd
eventuele verschuldigde schadevergoedingen
met de betaalde waarborgsom te verrekenen,
onverminderd het recht van Hoeksche tuk tuk
op volledige vergoeding van de geleden
schade.
5. De huurder is verplicht de tuk tuk(s) in
overeenstemming met de bestemming, de
door de Hoeksche tuk tuk gegeven instructies
en aanwijzingen, op zorgvuldige wijze en
overeenkomstig de bepalingen van deze
huurovereenkomst te gebruiken. In dit kader
dient huurder zich in ieder geval te houden
aan het bepaalde zoals opgenomen in deze
voorwaarden.
6. De Hoeksche tuk tuk is te allen tijde
gerechtigd om de tuk tuk(s) bij vermeend
misbruik in te nemen. Bij inname om deze
reden blijft huurder het volledige huurbedrag
schuldig.

7. Het is huurder c.q. bestuurder verboden
voorafgaand aan dan wel tijdens het besturen
van de tuk tuk(s) alcohol en/of verdovende
middelen te gebruiken c.q. de tuk tuk(s) op
enig moment te besturen met een
alcoholpromillage dat de wettelijk toegestane
waarde overschrijdt c.q. te besturen onder de
invloed van verdovende middelen.
8. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij
dan wel zijn medegebruikers tijdens het
gebruik van de tuk tuk(s) geen geluidsoverlast
veroorzaken dan wel op enige andere wijze
hinder veroorzaken aan derden.
9. De huurder dient er voor zorg te dragen dat
de tuk tuk’s op geen enkel moment tijdens de
huurperiode onbemand c.q. onbeheerd
worden achtergelaten.
10. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor
de dagwaarde van de tuk tuk(s) daar Hoeksche
tuk tuk hier niet tegen verzekerd is. Bij
diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk
voor de waarde van de tuk tuk, te weten €
6500,00. De huurderving is daarbij niet
inbegrepen.
11. De tuk tuk valt volgens de in Nederland
geldende verkeersweten regelgeving in de
categorie “motorvoertuigen”. Het is de
verantwoordelijkheid van de huurder c.q.
bestuurder dat bij deelname aan het verkeer
met de tuk tuk de in Nederland geldende
verkeersregels voor motorvoertuigen in acht
worden genomen.
12. Verkeersovertredingen en de daaruit
voorvloeiende kosten zijn voor rekening van
de huurder.
13. Naast het eerbiedigen van de
verkeersregels en het plaatselijk geldende
politiereglement is het verboden om: a.
trottoirbanden op of af te rijden; b. tijdens het
rijden tegen elkaar aan te botsen; c. op
onverharde wegen te rijden.
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14. Ingeval zich tijdens de huurperiode
gebreken, defecten en/of beschadigingen
voordoen aan de tuk tuk(s) dan wel ingeval
huurder c.q. bestuurder tijdens de
huurperiode met de tuk tuk(s) betrokken raakt
bij een ongeval dient huurder dit direct aan
Hoeksche tuk tuk te melden. Hiervoor kan
huurder gebruikmaken van het volgende
telefoonnummer: 0653288535.
15. In geval van een ongeval dient huurder te
allen tijde de politie in te schakelen.
16. Het is de huurder niet toegestaan de tuk
tuk(s) aan derden in onderhuur of gebruik af
te staan ofwel de huurrechten geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen.
17. Bij vroegtijdige terug bezorging blijft de
volledige huurprijs gelden.
18. Annuleren: Bij annulering of verzetten
brengen wij €50,00 per Tuk Tuk inclusief de
reserveringskosten in rekening. Het
resterende bedrag wordt terug geboekt op uw
rekening dit kan enkele dagen in beslag
nemen.

huurder schriftelijk worden vastgelegd en aan
huurder gegeven worden. Het
schadeformulier inclusief het schadebedrag
zal ook aangetekend aan huurder verzonden
worden binnen drie werkdagen. Bij individuele
huur dient dit direct contant afgerekend te
worden. Is de schade hoger dan de borg, dan
wordt er een schaderekening naar u toe
gezonden. De boekingspersoon is
verantwoordelijk voor alle gehuurde tuk tuk.
21. De huurder betaalt een borg van € 100,00
per tuk tuk aan de verhuurder. De verhuurder
is gerechtigd het bedrag van een eventuele
schadevergoeding met de gestorte
waarborgsommen te verrekenen.
Onverminderd het recht van verhuurder op
aanvullende schadevergoeding. De som van
alle waarborgsommen betaald door uw gehele
groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend
worden.
Betreft: Overeenkomst / validiteitverklaring
Deze validiteitverklaring dient door ALLE
deelnemers getekend te worden. De
deelnemers (zoals vermeld op deze lijst of
bijgevoegd aanhangsel) verklaren hierbij:

19. Verhuurder heeft het recht om onder
bepaalde weersomstandigheden, te annuleren
als de veiligheid in gevaar komt, dit ter
beoordeling van de verhuurder.

1. Kennis te hebben genomen van
moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de
activiteit(en), waarop deze overeenkomst
betrekking heeft.

20. Huurder verklaart bekend te zijn met het
feit dat de tuk tuk op Nederlands grondgebied
WA verzekerd is. Het eigen risico bedraagt €
1000,00 per gebeurtenis per tuk tuk. De
verhuurder heeft geen verzekering voor
huurder wat betreft lichamelijke letsel aan
huurder of aan derden. Het rijden op de tuk
tuk gebeurt geheel op eigen risico. De
veroorzaakte schade die door huurder is
veroorzaakt zal verrekend worden met de
borg. Bij individuele verhuur zal de
veroorzaakte schade direct verrekend worden
met de borg. Is het schadebedrag hoger dan
de borgstelling, dan zal het resterende
schadebedrag nadien verhaald worden op
huurder. Als er schade is veroorzaakt door
huurder, zal dit ter plekke in het bijzijn van

2. Alle medische en/of conditionele
bijzonderheden van zichzelf en/of degenen
voor wie deze overeenkomst is afgesloten
schriftelijk/via e-mail aan de organisator te
hebben gemeld.
3. Voor wat gezondheid en conditie betreffen,
zichzelf in staat achten, deel te nemen aan de
activiteit(en), waarop deze overeenkomst
betrekking heeft.
4. Zichzelf fysiek in staat achten om mee te
doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te
brengen.
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Inspectie.
1.Voordat de Hoeksche Tuk Tuk door de
Hoeksche Tuk Tuk aan ter beschikking
wordt/worden gesteld zullen partijen de Tuk
Tuk inspecteren op eventuele zichtbare
defecten, gebreken, beschadigingen e.d..
2.In dit kader werden door de Hoeksche Tuk
Tuk en huurder de volgende zichtbare
defecten, gebreken, beschadigingen e.d.
geconstateerd: (aankruisen wat van
toepassing is en bij beschadigingen ect. het
kenteken van de betreffende Tuk Tuk(s)
vermelden.)

Huurder:

Naam:……………………………………...…………………….
Adres:……………………………………………………………..
Woonplaats:……………………………………………………
Telefoonnummer:…………………………………………..
Geboortedatum:…………………………………………….
Nummer/kernmerk
legitimatiebewijs:……………………………………………

De datum:

De datum:

Verhuurder:

Huurder:

□ geen
□ …………………………………………………………………..
□ …………………………………………………………………..
□ …………………………………………………………………..
□ …………………………………………………………….....…
□ …………………………………………………………………..
□ …………………………………………………………………..
□ kenteken…………………………………………………….

