
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - EINDJE TOUREN 

 

Deel 1: Reserveringsovereenkomst 

Artikel 1 – Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. ‘Eindje Touren’: Eindje Touren B.V. (KvK nr. 862234682). 

b. ‘Contractant’: degene met wie Eindje Touren een reserveringsovereenkomst sluit 

voor het aangaan van huurovereenkomsten voor het gehuurde. 

c. ‘E-chopper’: een elektrisch aangedreven tweewielig voertuig dat een snelheid heeft 

van maximaal 25 km/uur en dat, inclusief de accessoire(s), wordt gehuurd. 

d. ‘Verzoek boeking’: datgene waarvoor contractant een aanvraag doet bij Eindje 

Touren als in die aanvraag gespecificeerd. 

e. ‘Boekingsbevestiging’: de bevestiging door Eindje Touren dat het verzoek boeking is 

aanvaard en het daarin verwoorde als overeenkomst geldt tussen Eindje Touren en 

contractant. 

f. ‘Reserveringsovereenkomst’: de afspraak tussen Eindje Touren en contractant als 

verwoord in de boekingsbevestiging. 

g. ‘Huurovereenkomst’: een overeenkomst als vermeld in bijlage 1. 

 

Artikel 2 – Aanbod + verplichting contractant 

2.1 Het door Eindje Touren op haart website aangebodene waarop contractant een boeking kan doen 

of doet is een vrijblijvend aanbod van Eindje Touren aan contractant.   

2.2 Op dit vrijblijvend aanbod en de boekingsbevestiging zijn deze algemene voorwaarden 

van toepassing.  

2.3 De contractant verplicht zich te bewerkstelligen dat voorafgaand aan het afgesproken 

tijdstip voor iedere gereserveerde E-chopper een huurovereenkomst wordt getekend door 

een door contractant aan te wijzen huurder enerzijds en Eindje Touren. 

 

Artikel 3 - De prijs en de prijswijzigingen 

3.1 Eindje Touren heeft het recht de in de boekingsbevestiging genoemde prijzen eenzijdig te 

verhogen. Eindje Touren kan alleen deze verhoging doorvoeren vanwege na de 

boekingsbevestiging aan haar bekend geworden omstandigheden. 

 

 

 



 

Artikel 4 – Annulering 

4.1 Contractant kan de reserveringsovereenkomst uitsluitend per e-mail zoals vermeld in de 

boekingsbevestiging annuleren.  

4.2 Indien een reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, is contractant de volgende 

annuleringskosten verschuldigd: 

a. bij annulering tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van huurperiode zoals vermeld in 

de boekingsbevestiging: 50% van de aanbetaling waarbij de andere 50% wordt 

teruggestort op de rekening waarvan de aanbetaling afkomstig is; 

b. bij annulering binnen 24 uren vóór de start van de beoogde huurperiode als vermeld 

in de boekingsbevestiging: 100% van de huursom. 

 

Artikel 5 – Verwerking van persoonsgegevens van de contractant   

5.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door Eindje Touren als 

verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een 

persoonsregistratie.   

 

Artikel 6 – Toepasselijk recht en forumkeuze 

6.1 De reserveringsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van 

dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 

6.2 Eventuele geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank 

Oost-Brabant, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Deel 2: Huurovereenkomst 

 
 
Artikel 1 - Definities 

Verhuurder: Eindje Touren B.V. (KvK 862234682). 

Gehuurde: E-chopper specifiek aangeduid in het kernbeding van de huurovereenkomst met 

alle toebehoren zoals een contactsleutel en indien van toepassing een stuurslotsleutel en 

andere accessoires. 

Huurder: degene die dit contract tekent. 

 

Artikel 2 - Staat van het gehuurde 

2.1 Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.  

2.2 Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. 

 

Artikel 3 - Verplichtingen huurder 

3.1   Huurder is in het bezit van een geldig rijbewijs. 

3.2 Huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de 

toepasselijke wetgeving en verkeersregels. 

3.3  Huurder dient ten behoeve van zichzelf, derden en het gehuurde op een 

verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan en alle door verhuurder aangeven 

veiligheidsinstructies op te volgen.  

3.4   Huurder dient het gehuurde te parkeren op een veilige en voor huurder zichtbare plaats  

en de contactsleutel bij zich te dragen.  

 

Artikel 4 - Verboden aan huurder   

4.1 Het is huurder ten strengste verboden om: 

a. het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur te geven ofwel de huurrechten geheel 

of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

b. af te wijken van de huurroutes mede omdat het gehuurde een maximale actieradius 

heeft van 30 km. 

c. zaken mee te nemen anders dan via rugzakken en vaste zakken in/aan kleding. 

d.  het gehuurde zwaarder te belasten dan 150 kg. 

e.  met anderen (personen of dieren) dan de huurder zelf op het gehuurde te zitten en/of te 

(laten) rijden. 

f. manoeuvres uit te halen waarvoor het gehuurde niet is bestemd zoals het of en af 

rijden van trottoir(banden).  

g. op onverharde wegen te rijden. 

h. middelen te hebben gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zoals enig 

alcoholpromillage, drugs en/of rijvaardigheid beïnvloedende medicijnen. 



 

i. te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet. 

j. onvoldoende afstand te houden in het verkeer. 

k. het gehuurde (technisch) te modificeren. 

l. de accu van het gehuurde op te laden. 

m. anderszins te handelen of na te laten waardoor het gehuurde kan worden beschadigd 

c.q. gestolen of in beslag kan worden genomen dan wel anderszins nadelig kan zijn voor 

Eindje Touren. 

 

Artikel 5 - Schades, te laat inleveren, boetes en borg 

5.1 Indien huurder zijn verplichtingen uit deze huurovereenkomst niet nakomt, is 

verhuurder te allen tijde gerechtigd om het gehuurde in te nemen zonder restitutie. 

5.2 Alle herstel- en/of reinigingskosten als gevolg van schending van een of meer van de 

hiervoor genoemde verplichtingen en (verkeers)boetes zijn integraal voor rekening van 

huurder. 

5.3 Alleen indien huurder met inachtneming van het hiervoor bepaalde een ongeval 

veroorzaakt, is hij via een daarvoor door de verhuurder afgesloten WA-verzekering (schade 

aan derden) verzekerd. Het eigen risico voor huurder is € 1.000. Afgezien van dit eigen risico 

draagt huurder zijn eigen schade, alle schade aan het gehuurde. Dat geldt dus ook voor het 

risico van, al dan niet tijdelijk, verlies van het gehuurde (bijvoorbeeld door diefstal of een 

inbeslagname) en de daardoor door verhuurder geleden schade waaronder ook begrepen 

gederfde inkomsten. De schade bij diefstal of onherstelbaarheid (total loss) van het gehuurde 

is gelijk aan de vervangingswaarde van het gehuurde op de dag van de diefstal c.q. het 

ongeval, e.e.a. eenzijdig te bepalen door verhuurder. Voor voornoemd risico is (dus) geen 

verzekering gesloten door verhuurder voor huurder.  

5.4 Huurder werkt mee aan de inname-en eindcontrole waaronder begrepen de vastlegging 

daarvan zoals die van schades en ondertekening daarvan door huurder en Eindje Touren. Voor 

zover die medewerking niet afdoende wordt verleend, heeft huurder aan Eindje Touren  de 

onherroepelijke volmacht gegeven die schadeopname namens huurder te doen.   

5.5 De omvang van de schade aan het gehuurde wordt door verhuurder eenzijdig 

vastgesteld mede aan de hand van vaste kostenlijsten voor onderdelen. Deze schade komt 

voor rekening en risico van huurder ongeacht de schuldvraag. De schade wordt op de borg 

ingehouden en het restant aan huurder in rekening gebracht via het gebruik van het in het 

kernbeding genoemde e-mailadres van huurder en binnen 10 dagen na facturatie door huurder 

voldaan. Indien de schade aan het gehuurde na teruggave van de borg bij verhuurder bekend 

wordt, heeft verhuurder nog steeds het recht deze schade op huurder te verhalen. 

5.6 Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van 

huurgelden.  

5.7  Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen 

boete van € 1 per minuut tot een maximum van 3 uren (€ 180). Voor ieder uur of gedeelte 

daarvan dat het gehuurde later dan die 3 uren wordt ingeleverd is huurder € 100 per uur aan 

boete verschuldigd. Het risico dat verhuurder bij te late retournering inmiddels gesloten is 

komt voor rekening van huurder en laat de verschuldigdheid van de hiervoor beschreven 

boete en omvang daarvan onverlet. Deze bedragen dienen bij het terugbrengen van het 



 

gehuurde direct door huurder aan verhuurder te worden voldaan. De verhuurder heeft het 

recht om naast deze boete zijn schade te vorderen van huurder als gevolg van de laattijdige 

inlevering.  

5.8 Huurder stort voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van het gehuurde, een borg 

van € 50 ter meerdere zekerheid van welke geldschuld door huurder aan verhuurder ook als 

ook van andere huurder(s) die onder hetzelfde boekingsnummer een soortgelijke chopper met 

accessoires heeft/hebben gehuurd als het gehuurde. Het vorenstaande geldt onverminderd de 

(resterende) aansprakelijkheid van huurder als verwoord in de rest van deze overeenkomst. 

5.9 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle claims van derden. 

 

Artikel 6 - Informatieverstrekking en melding aan politie 

Bij ongevallen waarbij derden betrokken zijn is huurder verplicht direct: 

melding te doen bij de politie ter plaatse; 

een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier aan verhuurder over te 

leggen; 

zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te  onthouden. 

Huurder dient verhuurder uiterlijk bij inlevering van het gehuurde te informeren over 

bijzonderheden aan of over het gehuurde zoals diefstal, beslaglegging, eventuele schade aan 

het gehuurde en gebreken aan het gehuurde, al dan niet door zijn toedoen ontstaan. 

Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van een 

ander die betrokken is bij een voorval, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van 

verhuurder en/of de autoriteiten zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

 

Artikel 7 - Persoonsgegevens 

7.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door Eindje Touren 

als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een 

persoonsregistratie.   

 

Artikel 8 - Rechts- en forumkeuze 

8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

8.2 In geval van geschillen is bij uitsluiting de Rechtbank  Oost-Brabant bevoegd tenzij de 

wet dwingendrechtelijk anders bepaalt

 


