-SOLEX VERHUUR ROOI
Huurvoorwaarden m.i.v. 1 maart 2021
1. Huurders verklaren in het bezit te zijn van een geldig auto- motor- of bromfietsrijbewijs.
2. De huurder wordt geacht de Solex in goede staat te hebben ontvangen. SolexVerhuurRooi
wordt geacht de Solex in goede staat te hebben afgeleverd.
3. De Solexen zijn WA verzekerd. Het eigen risico (€175,00) bij ongevallen door schuld van
de huurder is voor rekening van de huurder.
4. Huurder heeft kennis genomen van de mogelijkheid, die SolexVerhuurRooi biedt om een
extra Verzekering Opzittenden af te sluiten.
5. SolexVerhuurRooi verhuurt uitsluitend nostalgische Solexen uit de zestiger jaren. Dus ook
met de techniek van die jaren. Vóór de tocht wordt de werking uitgelegd, waarna een stukje
wordt meegereden. Na een korte stop - om nog vragen te beantwoorden - vervolgen de gasten
zelfstandig de route.
6. Het huren van een Solex geschiedt op eigen risico. SolexVerhuurRooi is niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook aan huurder, derden en/of goederen ontstaan gedurende de
huurperiode.
7. 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 het gevolg is van schuld van de huurder of van derden.
8. De huurder is verplicht de Solex zorgvuldig te gebruiken volgens de bestemming en de
door SolexVerhuurRooi gegeven instructies. Het vervoeren van één of meerdere passagiers is
verboden. Onderverhuur is niet toegestaan.
9. SolexVerhuuRooi kan geplande boekingen bij calamiteiten zonder wederzijdse kosten
annuleren.
10.SolexVerhuurRooi is te allen tijde gerechtigd om de Solex bij vermeend misbruik in te
nemen. Kosten van schades ontstaan door buitensporig gedrag worden in rekening gebracht.
11.Het is huurder verboden voorafgaand aan dan wel tijdens het besturen van de Solex
alcohol en/of verdovende middelen te gebruiken.
12.De huurder dient er voor zorg te dragen dat de Solex op geen enkel moment tijdens de
huurperiode onbeheerd wordt achtergelaten. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk.
13.De Solex valt onder de snorfietsen. De geldende verkeersregels dienen in acht genomen te
worden. Verkeersboetes zijn voor rekening van de huurder.
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14.Ingeval zich tijdens de huurperiode gebreken, defecten en/of beschadigingen voordoen aan
de Solex, dan wel ingeval huurder tijdens de huurperiode met de Solex betrokken raakt bij een
ongeval dient huurder dit direct aan Solex Verhuur Rooi te melden.
15.Solex Verhuur Rooi is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan kleding/schoeisel
van de huurder door o.a. vet, benzine, modder of ander vuil. Draag dus passende kleding!
CORONA VERKLARING
Hierbij verklaar ik dat ik tijdens de solextocht en op de terrassen de voorschriften (o.a. 1.50 m
afstand) van RIVM/Rijksoverheid stringent in acht neem.

Onderstaande huurder(s) stemt/stemmen in met de huurvoorwaarden van Solex Verhuur Rooi.
Huurdatum:………………………………..2021
De huurperiode gaat in om ……………..uur en eindigt om …………….. uur.
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