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1. ALGEMEEN  
1.1. Voor de toepassing van de onderhavige Algemene 

Huurvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) moet worden 
verstaan onder:  

− Verhuurder: Baukens Christel, met zetel te 
Stocquoy (Hellebecq) 26, 7830 Silly (België), 
ingeschreven in het KBO register onder 
nummer BE 0769.458.537. 

− Voertuigen: De scooters zoals indicatief 
beschreven op de Website van de Verhuurder. 

− Huurder: Iedere persoon die het Voertuig 
wenst te huren en/of bestuurt en/of meerijdt 
als passagier en beschikt over een geldig 
rijbewijs voor het Voertuig. 

− Reservatie: Het aanvaarden van de 
Voorwaarden en huurprijs van de Verhuurder 
door de Huurder waarbij zowel de 
reservatiedatum, de tijdsduur als het aantal 
Voertuigen wordt bepaald. 

− Locatie: De plaats waar de Voertuigen bij de 
start kunnen worden afgehaald en bij het einde 
dienen te worden afgeleverd door de Huurder, 
zijnde in de regel: Stocquoy 26, 7830 Silly 
(België) 

− Website: https://enroute-trips.be/.  
1.2. De Klant en Verhuurder worden collectief Partijen en 

individueel Partij genoemd.  

 
2. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 
2.1. De Huurder verklaart voorafgaand aan de huur een 

exemplaar van de Voorwaarden te hebben ontvangen, 
gelezen en begrepen, en akkoord te gaan met de 
Voorwaarden van de Verhuurder. 

2.2. Ingeval van een groepsactiviteit, waarbij meerdere 
personen gebruik maken van de Voertuigen, zal elke 
bestuurder of passagier individueel als een Huurder 
worden beschouwd, ook al zou de betaling gebeuren door 
één persoon (rechtspersoon- of natuurlijke persoon). Elke 
Huurder verklaart zich akkoord met deze Voorwaarden. 

2.3. De Huurder zal bij de aanvraag tot Reservatie meedelen 
hoeveel Huurders bestuurder, dan wel passagier zullen 
zijn. 

2.4. De Verhuurder heeft het recht om voorafgaand aan de 
reservatiedatum een kopie van de identiteitskaart en het 
rijbewijs van de Huurders te vragen. Als een Huurder 
weigert om deze documenten over te maken, dan heeft de 
Verhuurder het recht deze Huurder het gebruik van een 
Voertuig te ontzeggen, dan wel de huur te annuleren. 
 

3. RESERVATIE 
3.1. De Huurder verbindt zich ertoe de betaling van de huurprijs 

te doen binnen vijf (5) kalenderdagen na Reservatie, 
goedkeuring van de offerte of ontvangst van een hiertoe 
door de Verhuurder opgestelde factuur. Betaling 
voorafgaand aan de reservatiedatum is vereist. 

3.2. Indien het volledige bedrag niet tijdig of niet op rekening 
van de Verhuurder is gestort, heeft de Verhuurder het 
recht de Reservatie te annuleren, dan wel uitvoering van 
de huur te eisen conform het akkoord met de Huurder. 

3.3. Laattijdige betalingen resulteren vanaf de vervaldatum en 
zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in een 
interest die begroot wordt op 8% per jaar en een forfaitaire 
vergoeding van 40 euro voor de eigen invorderingskosten, 
onverminderd het recht op enige redelijke 
schadeloosstelling voor enige andere invorderingskosten 
die voormeld bedrag te boven gaan. 
 

4. HUURPRIJS 
4.1. De huurprijs omvat:  
4.1.1. Het gebruik van het Voertuig voor de tijdsduur zoals 

aangegeven op de Website of enige andere offerte of 
reservatiebevestiging;  

4.1.2. Het gebruik van een helm voor de bestuurder en 
passagier;  

4.1.3. Een volgeladen batterij met een geraamd rijbereik van 
100 kilometer; 

4.1.4. Een smartphone met GPS app, GPS of gelijkaardig 
toestel voor routeaanduiding;  

4.1.5. Het gebruik van een EHBO-kit [die onder het zadel van 
elk Voertuig standaard zit en bij ongevallen of 
noodsituaties kan worden gebruikt]; 

4.1.6. Een extra slot; 
4.1.7. Een Goed-Weer-Garantie zoals bepaald in Artikel 9.3 

van deze Voorwaarden;  
4.1.8. Een verzekering zoals bepaald in Artikel 14 van deze 

Voorwaarden; 
4.1.9. Een koffie of thee bij de start en een drankje bij het 

einde op Locatie. 
4.2. De huurprijs zoals bepaald op de Website of in enige 

offerte of reservatiebevestiging is inclusief 21% BTW. 
4.3. Op verzoek van een Huurder kan worden ter beschikking 

gesteld: 
4.3.1. Een kinderzitje en kinderhelm voor kinderen tussen 5 

en 8 jaar. 
4.4. De huurprijs omvat niet: 
4.4.1. De kosten van enige specifieke arrangementen zoals 

gevraagd door de Huurder; 
4.4.2. De aanwezigheid van enige of meerdere begeleiders; 
4.4.3. De kosten van het overschrijden van de huurperiode; 
4.4.4. Reparaties aan het Voertuig ten gevolge van schade 

veroorzaakt door de Huurder; 
4.4.5. Kosten van interventies ten gevolge van een platte 

band veroorzaakt door de staat van of voorwerp op 
het wegdek, het rijden tegen stoepranden, etc.; 

4.4.6. Kosten van het reinigen van enige Voertuigen door 
het rijden op bospaden, onverharde wegen of 
veldwegen; 

4.4.7. Boetes in de ruime zin van het woord die aan de 
Verhuurder worden toegestuurd wegens enige 
overtredingen door de Huurder begaan.  

 

5. WAARBORG 

https://enroute-trips.be/


                                                     ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 
 

2 
 

5.1. De Huurder verbindt zich ertoe om voor de 
reservatiedatum een waarborg te betalen aan de 
Verhuurder. 

5.2. De waarborg voor één voertuig bedraagt 300 euro per 
Voertuig. Ingeval meerdere Voertuigen worden gehuurd, 
kan de Verhuurder een totale waarborgsom voor alle 
scooters voorstellen. 

5.3. De waarborg ontvangt de Huurder terug uiterlijk binnen vijf 
(5) werkdagen na de huur indien het Voertuig na controle 
onbeschadigd is en in dezelfde staat als bij aanvang van de 
huur teruggebracht wordt.  

5.4. Voor het vertrek maken de Huurder en de Verhuurder een 
staat van bevinding van het Voertuig samen op. Een staat 
van bevinding kan bestaan uit foto’s van het Voertuig 
waarop de schade wordt aangeduid. Indien er geen staat 
van bevinding wordt opgemaakt, dient aangenomen te 
worden dat het Voertuig zich in een goede toestand met 
volgeladen batterij bevond, inclusief boorddocumenten, 
accessoires zoals helm, GPS, EHBO-kit en andere standaard 
toebehoren van de Voertuigen.  

5.5. De Verhuurder is gerechtigd de kosten zoals opgelijst in 
Artikel 4.4 en in het bijzonder van enige reparaties van 
schade van welke aard ook in te houden op de waarborg. 
Indien de waarborg ontoereikend is, houdt de Verhuurder 
zich het recht voor enige hogere schade in te vorderen van 
de Huurder. 

 
6. GESCHENKBONNEN 
6.1. De Verhuurder kan via haar Website geschenkbonnen 

aanbieden. Deze geschenkbonnen kunnen aangekocht 
worden en gebruikt worden voor betaling van (een deel 
van) de huurprijs. 

6.2. Geschenkbonnen worden nooit teruggenomen door de 
Verhuurder, noch van de persoon die de geschenkbon 
heeft aangekocht, noch van de persoon die de 
geschenkbon heeft gekregen. 

6.3. Geschenkbonnen kunnen niet ingeruild of terugbetaald 
worden. 

6.4. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 
maximaal 1 jaar vanaf de datum dat de geschenkbon door 
de Verhuurder wordt opgemaakt. 

6.5. Indien een Huurder beschikt over een geschenkbon, dient 
hij deze aan te bieden aan de Verhuurder op het moment 
van de aanvraag van de Reservatie. 

 

7. BESTUURDER 
7.1. Om een Voertuig te kunnen huren en besturen, dient de 

Huurder minimum de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt 
en in het bezit te zijn van een geldig brommer, moto- of 
autorijbewijs. Door ondertekening van deze Voorwaarden 
verklaart de Huurder dat alle bestuurders minstens op de 
reservatiedatum hieraan voldoen.  

7.2. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen mee achterop op het 
Voertuig op voorwaarde van het gebruik van een 
kinderzitje en een kinderhelm. Het is uitdrukkelijk 
verboden om kinderen tussen de bestuurder en het stuur 
op de voetplaat te plaatsen tijdens het rijden. 

7.3. Als een passagier minderjarig is, dan dient de Huurder die 
minstens de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt 
verantwoordelijkheid te nemen voor de minderjarige 
passagier. 

 

8. HUURPERIODE 
8.1. De huurtijd van een Voertuig is deze zoals vermeld bij de 

huurprijs op de Website en in de bevestiging van de 
Reservatie.   

8.2. Voertuigen die voor een hele dag worden gehuurd staan 
van 9u tot uiterlijk 10u30 ‘s morgens ter beschikking op 
Locatie voor afhaling door de Huurder en dienen door de 
Huurder ten laatste om 17u terug ingeleverd te worden op 
Locatie. 

8.3. De Huurder dient er rekening mee te houden dat het 
ondertekenen van enige Voorwaarden, het passen van de 
helm, de uitleg over het gebruik van het Voertuig en de 
route minstens een half uur in beslag kan nemen voordat 
kan worden gestart. 

8.4. Bij tijdsoverschrijding van meer dan 30 minuten geldt een 
direct te betalen toeslag van 10 euro per begonnen uur per 
Voertuig. 
 

9. WIJZIGING RESERVATIE 
9.1. Een Reservatie kan niet door de Huurder worden 

geannuleerd. 
9.2. Indien door onvoorziene omstandigheden, waaronder 

wordt verstaan in dit geval uiterst slechte 
weersomstandigheden (vanaf code oranje), ziekte of 
overlijden van de Huurder (attest te bezorgen), of Covid-19 
maatregelen van de overheid, een Reservatie niet kan 
doorgaan, dan dienen Partijen elkaar onverwijld te 
contacteren. De Huurder kan dan kiezen voor een nieuw 
reservatietijdstip of een geschenkbon ter waarde van de 
huurprijs. 

9.3. Wanneer er slecht weer wordt voorspeld, dat niet zou toe 
laten om de route op een veilige manier te rijden, kan er in 
gezamenlijk overleg tussen Huurder en Verhuurder beslist 
worden om de Reservatie uit te stellen naar een latere 
datum.  

9.4. De Verhuurder heeft te allen tijde het recht om een 
Reservatie ter verplaatsen naar een latere datum overeen 
te komen met de Huurder, indien:  

9.4.1. Hij de mening is toegedaan dat er onveilige situaties 
kunnen ontstaan;  

9.4.2. Door omstandigheden enige bestemming niet 
bereikbaar is; 

9.4.3. Vorige Huurders de Voertuigen hebben beschadigd 
zodanig dat er geen of onvoldoende Voertuigen 
beschikbaar zijn. 

 

10. GEBRUIK SCOOTER 
10.1. Voor het gebruik van de Voertuigen worden mondeling 

enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de 
werking van de Voertuigen doorgenomen. De Huurder 
verbindt zich ertoe aandachtig te luisteren en alle 
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gebruiksvoorschriften en instructies in acht te nemen en 
op te volgen. 

10.2. Indien één van de Huurders optreedt als verkeersregelaar 
in het verkeer, dan verbindt hij zich ertoe minstens een 
geel hesje te dragen en gebruik te maken van een 
seingever bord. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor 
enige verkeersregelaar of seingeversactiviteit van de 
Huurder. 

10.3. Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen te 
gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden zowel 
voorafgaand als tijdens het gebruik van het Voertuig. De 
Huurder verklaart dat hij zich niet in enige 
gezondheidstoestand bevindt die rijden moeilijk of 
onmogelijk of verboden door een arts maakt. 

10.4. De Huurder verbindt zich ertoe aangepaste kledij te 
dragen. De Verhuurder raadt de Huurder aan om stevige 
schoenen, een lange broek, een vest en handschoenen te 
dragen. De Verhuurder raadt de Huurder aan zich te 
beschermen tegen zonnebrand. 

10.5. De Huurder verbindt zich ertoe zich op een 
verantwoordelijke en verantwoorde manier te gedragen 
met het Voertuig. De Huurder zal de maximumsnelheid 
niet overschrijden, noch aanpassingen maken aan de 
Voertuigen om de ingestelde snelheid te manipuleren. 

10.6. De Huurder verbindt zich ertoe de aangegeven route naar 
beste vermogen te volgen en niet bewust af te wijken 
zonder voorafgaand overleg met de Verhuurder. 

10.7. Ingeval van plotse extreme weeromstandigheden (hevig 
onweer, wateroverlast, etc.) tijdens de huur van het 
Voertuig, verbindt de Huurder zich ertoe halt te houden en 
desgevallend te schuilen. 

10.8. Het is verboden, zonder exhaustief te zijn:  
10.8.1. Enige races of wedstrijden met de Voertuigen te 

houden of organiseren; 
10.8.2. Met meer dan 2 personen (bestuurder en passagier) 

plaats te nemen op het Voertuig; 
10.8.3. Zich te verplaatsen buiten de verharde wegen en 

openbare weg; 
10.8.4. Te rijden op enige voetpaden of fietspaden die 

verboden zijn voor de Voertuigen; 
10.8.5. Enige fietsers zich te laten aanklampen aan het 

Voertuig. 
10.9. Ingeval de Huurder zich niet houdt aan deze Voorwaarden 

of het Voertuig gebruikt op een manier die niet is 
toegelaten, resulteert in misbruik, gevaar of overtreding 
van enige verkeersregels, heeft de Verhuurder het recht de 
Huurder onmiddellijk terug te roepen en het Voertuig te 
laten inleveren op Locatie. De Huurder heeft geen enkel 
recht op terugbetaling of restitutie van enige huurprijs. 

 

11. VERKEERSREGELS 
11.1. De Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de 

geldende verkeersregels en wetgeving.  
11.2. Bij inbreuk op eender welke geldende verkeersregels en 

wetgeving neemt de Verhuurder geen enkele 
aansprakelijkheid en zijn alle mogelijke gevolgen, kosten en 
schade voor rekening van de Huurder.  

11.3. De Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke 
overtreding van de verkeerscode en/of administratieve 
reglementen en voor elke geldboete en/of retributie en/of 
administratieve sanctie die zou worden opgelegd in dat 
verband. De Huurder is verantwoordelijk voor enige kosten 
van beslag dat de politie zou kunnen leggen op een 
Voertuig door het gedrag van de Huurder.  

 

12. AANSPRAKELIJKHEID 
12.1. Behoudens voor het gedeelte dat door de Huurder werd 

verzekerd door een daartoe ondertekende verzekering, is 
de Huurder aansprakelijk:  

12.1.1. Voor alle schade ten gevolge van diefstal, verlies en/of 
verduistering;  

12.1.2. Voor alle materiële schade, wat ook de oorzaak is 
welke aan het Voertuig werd aangebracht; 

12.1.3. Voor alle gevolgschade die aan de Verhuurder wordt 
toegebracht zoals bijvoorbeeld de kosten van 
interventies of de onmogelijkheid om het Voertuig 
opnieuw te verhuren of ter beschikking te stellen aan 
andere huurders (huurderving); 

12.1.4. Voor alle materiële, lichamelijke en immateriële 
gevolgschade die aan derden of eigendommen van 
derden werd toegebracht. 

12.2. De Huurder zal de Verhuurder vrijwaren en vergoeden 
voor enige aanspraken en vorderingen van derden die aan 
de Verhuurder zouden worden gericht. 

12.3. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige materiële, 
lichamelijke of immateriële schade veroorzaakt door de 
Huurder of aan de Huurder. De contractuele 
aansprakelijkheid van de Verhuurder is maximaal beperkt 
tot de huurprijs die de Huurder effectief heeft betaald aan 
de Verhuurder. 

 

13. ONGEVALLEN EN SCHADEAFHANDELING 
13.1. Ingeval van schade en/of ongeval dient de Huurder de 

Verhuurder te allen tijde zo spoedig mogelijk te 
contacteren en te informeren of het Voertuig nog 
rijwaardig is. De Huurder zal de Verhuurder contacteren 
op: 0471 910 472 (Christel) of 0470 965 647 (Jan). 

13.2. De Huurder verbindt zich ertoe bij een ongeval een 
schadeformulier in te vullen en volledig te ondertekenen.  

13.3. Ingeval zich een ongeval aandient met derden, zal de 
Huurder - wanneer er oneensheid is tussen de Huurder en 
een derde partij - de politie contacteren zodat een proces-
verbaal kan worden opgemaakt. 

13.4. De Huurder verklaart zijn volle medewerking te verlenen 
aan de afhandeling van een schadegeval waaronder de 
medewerking aan een tegensprekelijke vaststelling of 
expertise (bij voorkeur bij teruggave van het Voertuig) van 
de vastgestelde schade. 
 

14. VERZEKERING 
14.1. In de huurprijs inbegrepen is de verzekering voor de 

burgerlijke aansprakelijkheid van de Huurder als 
bestuurder van het Voertuig. Deze verzekering dekt de 
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materiële en lichamelijke schade die bij een ongeval met 
het Voertuig wordt veroorzaakt aan derden. Deze 
verzekering dekt niet enige eigenschade, noch de schade 
een het Voertuig zelf.  

14.2. Deze verzekering is enkel van toepassing als de Huurder 
het Voertuig huurt voor niet-professionele doeleinden.  

14.3. Volgende franchise geldt voor de Huurder: vijfhonderd 
euro (500 EUR). Voor Huurders tot 29 jaar wiens rijbewijs 
minder dan één (1) jaar voor het schadegeval afgeleverd 
werd, zijn een extra franchise van tweehonderdvijftig euro 
(250 EUR) verschuldigd onder voormelde verzekering 
bovenop voormelde vijfhonderd euro (500 EUR)..  

14.4. Contactname met de verzekeraar of makelaar kan enkel 
gebeuren doorheen de Verhuurder. 

 

15. VARIA 
15.1. Het is de Huurder niet toegestaan de huur over te dragen 

of de Voertuigen in gebruik of onderhuur af te staan (niet 
geheel of gedeeltelijk, niet volledig of tijdelijk). 

15.2. De Verhuurder gebruikt de persoonlijke gegevens van Klant 
uitsluitend voor administratie en boekhoudkundige 
doelstellingen, voor een normaal beheer van het 
klantenbestand en om te verifiëren of de Huurder voldoet 
aan de voorwaarden tot huur van een Voertuig. Enige 
kopieën van identiteitskaarten of rijbewijzen worden 
binnen de vijf (5) werkdagen na de reservatiedatum 
verwijderd. Indien de Huurder zijn gegevens wenst 
aangepast of verwijderd te zien, dan zal de Klant een e-mail 
sturen aan christel@enroute-trips.be. 

15.3.  Voor geschillen inzake onderhavige Voorwaarden zijn 
uitsluitend het vredegerecht van Ath bevoegd. Het Belgisch 
recht is van toepassing. 

 

mailto:christel@enroute-trips.be


                                                     ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 
 

5 
 

 

15.4.  
 
VOOR DE HUURDER, DIE AANVAARDT:  

NAAM  
 

VOORNAAM  
 

STRAAT  
 

POSTCODE 
 

 

GEMEENTE/STAD 
 

 

GEBOORTEDATUM 
 

 

ID KAART NUMMER 
 

 

RIJBEWIJS NUMMER 
 

 

GSMNUMMER 
 

 

E-MAIL ADRES 
 

 

HANDTEKENING 
 
 

Voorafgegaan door de datum en “Gelezen en goedgekeurd” (6 
bladzijden) 
 
 
 
 

 
 
 


