HUURVOORWAARDEN
Algemeen
Omdat solexen lichte brommertjes zijn is het niet raadzaam om ze te belasten met meer dan ±
110 kilo, voor deelnemers die dus wat zwaarder zijn hebben wij enkele Thomos brommers.
Personen boven de 140 kilo kunnen helaas niet deelnemen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Verder behouden wij ons het recht dat bij slecht weer wij kunnen besluiten om de tour niet door
te laten gaan wegens de veiligheid voor de groep. Wij kunnen dan een alternatief programma op
ons eigen terrein organiseren, namelijk de indoor activiteit racen tegen elkaar in de Crossloods.
U kunt er ook voor kiezen om bij slecht weer de datum te verzetten of om de solextour te
annuleren. Indien wij vinden dat de solextour veilig is, dus wel bij een beetje regen, gaat de tour
gewoon door en kunt u niet zelf annuleren.
Instructie:
Voor u vertrekt neemt men, tijdens een korte instructie, alle aspecten betreffende het gebruik
van de solex door. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het niet toegestaan het
voertuig verder te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het
gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. In dit geval kan de solex worden
omgeruild voor een ander exemplaar die meegaan met de bezemwagen. Onthoudt dat u, ondanks
dat u zich als ‘groep’ profileert, ieder voor zich dient op te letten en de verkeers- en
voorrangsregels in acht dient te nemen. Helm moet op.
Aantal personen
In het geval dat u komt met een groep kleiner dan 12 personen, betaald u wel voor dit
vastgestelde minimum, 12 dus. Het is altijd mogelijk dat er groepen worden bijgevoegd. Als u dus
bespreekt voor minimaal 12 personen wil dat niet automatisch zeggen dat u alleen met eigen
groep rijdt, wij behouden ons het recht om de groep eventueel aan te vullen met een ander klein
groepje.
Reserveren:
De boeking is definitief na telefonische reservering. U krijgt een bevestiging toegestuurd die
getekend geretourneerd dient te worden.
Verzekeringen:
De solexhuur is inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor derden, ter bescherming van de
huurder, indien als gevolg van een ongeval door een derde een claim gelegd wordt. Het eigen
risico voor de huurder bedraagt € 500,00 per gebeurtenis.
Voor schade veroorzaakt door onachtzaamheid (bijv. omvallen van de solex), overtreding van de
verkeersregels, overschrijding van de snelheidslimiet, het rijden door verboden gebied of onder
invloed van alcohol/drugs is de huurder volledig aansprakelijk.
Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het
voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in
oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
Verkeersovertredingen:
Alle bekeuringen dienen door de huurder aangemeld en betaald te worden. Onbetaalde
bekeuringen betekent administratiekosten en eventuele verhogingen.

Annulering
U kunt tot 3 dagen voor aanvang van de rit 10% van het opgegeven aantal deelnemers, genoemd in
de bevestiging, annuleren.
Bij volledige annulering gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden:
a.
bij annulering tot de 28ste dag voor de dag van vertrek 50% van het totaalbedrag
b.
bij annulering vanaf de 28ste dag, 80% van het totaalbedrag
c.
bij annulering vanaf de 5e dag tot de dag voor vertrek, 100% van het totaalbedrag
Let op:
Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn, in het bezit van bromfietsbewijs of
auto/motorrijbewijs.
Onverzekerd blijven schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid, roekeloos rijden (al dan niet
onder invloed van alcohol/drugs) Wellicht ten overvloede, de kosten zijn in dit geval voor
rekening van de huurder.
Solexrijden is voor eigen risico
SolexNL is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel
SolexNL is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door solexrijden (bijvoorbeeld oliespetters)
Kledingsadvies
De kleding kan smerig worden van de solexen dus niet te nette kleding is aan te raden. Hoge
hakken zijn lastig i.v.m. het aanduwen van de solexen. Denk bij wat kouder weer aan warme
kleding. Er is voor iedere deelnemer een bodywarmer, helm, handschoenen en een regenbroek
beschikbaar.

