
VERHUUR OVEREENKOMST

De aanbetaling/borgsom dient contant (dus geen pin of creditcard) voldaan te worden bij reservering. 
Indien u 7 dagen of langer huurt dient u het huurtarief voor 50% te voldoen. De huursom wordt verrekend 
met de aanbetaalde borgsom.

Als legitimatie dient het rijbewijs A

De huurder is de enige persoon die met dit voertuig mag rijden, dit i.v.m. de verzekering. De motorfiets is 
niet verzekerd bij een andere berijder! (en dus strafbaar!). Bij vaststelling van overtreding van deze regel 
zal €500,- extra in rekening worden gebracht. Op het moment dat er schade wordt gereden, door een 
ander dan de huurder geldt een extra eigen risico van € 750,- De extra kosten, bovenop de € 800,- eigen 
risico, zullen dan dus € 1250.- bedragen.

Annuleren kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Daarna wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.

Bij diefstal is het eigen risico € 1250,-. De motor dient ten alle tijden op slot te worden gezet met het 
bijgeleverde ART 4**** slot. ’s Nachts dient de motor binnen gestald te worden.

Bij schade bedraagt het eigen risico € 800,-  dit geldt  per schade geval en ook bij verhaalbare schade. Dit 
bedrag komt uiteraard bovenop de huursom.

De huurder is aansprakelijk voor de motorfiets totdat deze correct is afgeleverd. Kosten van bijvoorbeeld 
een lekke band/ sleepkosten/ versleten banden en koppelingen door wheelies en burnout’s etc,  en alle 
daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de huurder. Rijden op een afgesloten circuit is niet 
toegestaan en niet verzekerd. Buiten eventuele schade wordt €500,- extra in rekening gebracht. Dit geldt 
ook voor het rijden van off-road.

De BOVAG-verhuurvoorwaarden zijn van toepassing. Deze liggen ter inzage bij Motor Centrum 
Roosendaal.

De motorfiets dient volledig afgetankt en schoon te worden ingeleverd. Er is een shell pompstation op 
200m van MCR. Bij te laat retourneren brengen wij €20,- per uur in rekening.

Openingstijden: 
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 en 13.00 –  17.30
Zaterdag: 9.00 – 17.00

Gelezen en voor akkoord;
    
Datum:

Huurder: ____________________________________ Verhuurder:  ____________________________________                                        

MOTOR CENTRUM ROOSENDAALMOTOR CENTRUM ROOSENDAAL


