                                          Algemene	
  voorwaarden	
  voor	
  verhuren	
  
De	
  staat	
  van	
  het	
  gehuurde	
  goed	
  :	
  
1.  De  loca*f  goede  staat  van  het  materiaal  wordt  door  de  huurder  aan  de  overname  vastgesteld.  Het  
verhuren  begint  aan  het  nemen  van  het  materiaal  door  de  huurder.  
2.De  huurder  is  verplicht  om  in  huiselijk  man  van  het  gehuurde  materiaal  te  proﬁteren,  om  zorg  ervan  
te  nemen  en  om  het  terug  te  geven  binnen  de  overeengekomen  termijn.  
De	
  prijs:	
  
3.  De  prijs  van  het  verhuren  wordt,    vanaf  het    nemen  van  het  materiaal  bepaald.  
Onze  rekeningen  zijn  contant  betaalbaar,  behalve  tegengestelde  s*pula*e  van  onze  kant.  
In  geval  van  niet-‐betaling  van  de  rekening  op  de  vervaldag,  zal  hij  automa*sch  en  zonder  
voorafgaande  aanmaning,  een    moratoir  gelijk  aan  10%  het  jaar  gemoeten  worden.  
Bovendien  in  geval  van  achterstand  van  meer  dan  15  dagen,  zal  het  verschuldigde  en  zonder  
aanmaning  die  van  10  %  met  een  minimum  van  50€  zijn,  als  strafclausule  wordt  verhoogd.  
Bij  gebrek  aan  beschikbaar  stellen  van  het  materiaal  dat  door  de  verhuurder  wordt  gehuurd,  zal    een    
gelijkwaardig  vergoeding  van  10%  van  de  bepaalde  prijs  eveneens  te  wijten,  automa*sch  en  zonder  
aanmaning  zijn.  
Toezicht	
  en	
  de	
  controle	
  van	
  het	
  gehuurde	
  materiaal:	
  
4.  De  huurder  geeK  toe  dat  hij  de  wachter  en  de  werkelijke  controle  van  het  gehuurde  materiaal  
heeK  en  dat  hij  dus  enige  verantwoorddelijke  van  de  schade  is  die  bovengenoemde  materiaal  *jdens  
de  volledige  duur  van  het  verhuren  zou  kunnen  toebrengen,  evengoed  aan  de  huurder  zelfs  als  alle  
derden,  zelfs  niet-‐gebruiks  heeK  en  aan  hun  roerend  goed  en  vastgoedsector.  
De  huurder  zal  zorg  nemen  om  een    weLelijke  aansprakelijkheid  verzekering  aan  te  gaan.  
De  huurder  moet  aan  de  verhuurder  absoluut  noodzakelijke  exacte  inlich*ngen  verstrekken  voor  het  
opstellen  van  het  contract  van  verhuur.  Hij  moet  van  zijn  iden*teit  (iden*teitskaart  of  paspoort),  van  
zijn  woonplaats  rechtvaardigen.  
De  huurder  is  verplicht  om  elke  boete  of  andere  kosten  te  betalen,  die  uit  een  overtreding  van  het  
Verkeersreglement  zou  volgen.  De  verhuurder  kan  in  geen  enkel  geval  solidair  of  burgelijk  
verantwoordelijk  gesteld  worden.  
De  monitor  zal  vrij  zijn  iedere  person  uit  te  sluiten  die  tekens  van  een  stand  onder  invloed  van  een  
willekeurige  substan*e  of  een    geacht  abnormal  gedrag  zou  presenteren.  De  monitor  zal  eenzijdig  aan  
de  ac*viteit  een  eind  kunnen  maken  als  hij  van  mening  is  dat  deze  een  reëel  gevaar  presenteert,  het  
geheel  van  de  uitkering  blijK  echter  volledig  te  wijten.  
De  eigenaar  behoudt  zich  het  recht  voor  om  de  ac*viteit  te  annuleren  in  geval  van  uiterste  
weersomstandigheden.    
De  huurder  moet  al*jd  de  Segway  vergrendelen  en  zal  ervoor  zorgen  niet  het  te  laten  zonder  
toezicht.  
In  geval  van  diefstal,  moet    de  huurder    direct  de  verklaring  ervan  aﬂeggen,  zowel    jegens  de  
verhuurder  als  rechterlijke  autoriteiten.  

Als  de  Segway  niet  binnen  30  dagen  wordt  teruggevonden,  kan  de  verhuurder  de  totale  waarde  van  
het  goed  aan  de  huurder  factureren.  
De	
  veiligheid:	
  
5.  De  eigenaar  gaat  geen  enkele  verplich*ng  tot  veiligheid  ten  opzichte  van  de  gebruiker  van  het  
materiaal  aan,  dat  van  te  voren  erkent  dat  hij  van  zijn  werking  en  veiligheidseisen  op  de  hoogte  werd  
gebracht  .  
In  dit    verband  geeK  de  huurder  toe  dat  de  eigenaar  het  dragen  van  de  helm  aan  alle  deelnemers  
heeK  opgelegd.    
Een  voorafgaande  inwijding  werd  vrijgesteld.  
Het  gebruik  van  de  Segway  wordt  aan  de  zwangere  vrouwen  en  de  kinderen  van  minder  dan  14  jaar  
afgeraden.  
De  ac*viteit  is  slechts  toegankelijk    voor  de  personen  die  minstens  40  kg  en  maximum    118  kg  wegen.  
De  verhuurder  kan  niet  van  de  niet-‐naleving  van  deze  voorwaarden  gehouden  worden.  
Enkel    de  personen  die  aan  het  contract  van  verhuur    op  de  hoogte  worden  gebracht,  worden    geldig  
verzekerd.  
De	
  duur	
  van	
  verhuren:	
  
6.  De  duur  van  verhuren  wordt  volgens  overeenkomst  bepaald.  Elke  verlenging  van  de  duur  van  
verhuren  die  door  het  contract  wordt  bepaald,  zal  het  slechts  met  onze  voorafgaande  overeenkomst  
en  schriKelijk  kunnen  zijn  (de  betaling  van  de  rekening  van  voorschot  als  een  overeenkomst  voor  het  
verhuren  van  een  nieuwe  duur  gelijkwaardig  met  die  contractueel    hernomen  beschouwd  worden).  
In  geval  dat  het  materiaal  niet  na  aﬂoop  van  de  overeengekomen  termijn  zou  teruggegeven  worden,  
om  het  even  welke    reden,  zou  de  huurder  verschuldigd,  behalve  bedrag  van  het  verhuren  en  de  
verhogingen,  van  een  gelijke  vergoeding  aan  de  aankoopwaarde  van  een  nieuw  materiaal  zijn.  
De	
  overhandiging	
  van	
  het	
  gehuurde	
  materiaal:	
  
    
7.  De  verhuurder  zal  geenzins  verplicht  zijn  om  de  huurder  schadeloos  te  stellen,  door  de  aanhouding  
van  het  materiaal,  van  zijn  slechte  stand,  fout  of  gebreken  die  het  materiaal  zou  bested  zijn,  en  von  
alle  schade  die  zowel  ervan  voor  de  huurder  als  voor  de  derden  kan  volgen.  
De  huurder  die  een  pech  of  afwijking  aan  het  materiaal  vaststelt,  moet  het  direct    terugbrengen  waar  
hij  het  heeK  gehuurd  om  het  probleem  door  de  technici  van  de  verhuurder  op  te  lossen.  
8.  Het  materiaal  zal  in  goede  staat  teruggegeven  worden.  De  huurder  belooK    zich  ertoe  om  het  
geheel  van  de  schade  te  dragen  die  aan  hetgehuurd    materiaal  wordt  veroorzaakt    (  met  inbegrip  van    
toebehoren),  aan  de  totale  vergoeding  ervan  (zelfs  ook  in  geval  van  diefstal).  
Enkel  de  normale  slijtage  wordt  toegelaten.  
De	
  klachten:	
  
9.  Iedere  klacht,  om  geldig  te  zijn  moet  ons  per  aangetekende  brief,  uiterlijk  acht  dagen  na  de  datum  
verzending  van  de  rekening  of  de  bereiken.  Onze  aanvaarding  van  een  bestellingsnie*gverklaring  van  
de  koper  kan  uitsluitend  van  een  door  ons  geschriK    uitgaan.  De  overeenkomsten  die  door  onze  
vertegenwoordigers  worden  overeengekomen,  zijn  slechts  geldig    na  schriKelijke  bekrach*ging  van  
onze  kant.  
De  eigenaar  zal  op  geen  enkel  manier    verantwoordelijke  van  de  schade  of  het  verlies,  van  
persoonlijke  bezi[ngen  kunnen  zijn.  

Alle  rechterlijke  onenigheden  zullen  voor  de  rechterlijke  rechtbanken  van  het  arrondissement  van  de  
Provincie    Luxemburg  gedragen  worden.  

