
 

Huurvoorwaarden 

 
1. Huren en besturen van een voertuig geschiedt op eigen risico. 
2. De huurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder 

wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben afgeleverd. Als het voertuig schade 
bevat bij aanvang van de huur, dan is de huurder verplicht de schade aan de verhuurder te 
melden. De huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van alle voertuigen in de 
oorspronkelijke staat.  

3. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, alsmede alle 
overige schade aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan tijdens de verhuurperiode.    

4. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object. 
5. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen.  
6. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden 

wordt toegebracht.  
7. Wanneer een voertuig vooraf is gereserveerd, wordt er bij annuleren geen geld terug 

betaald.  
8. Bij elke voortijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden, tenzij vooraf anders 

afgesproken.  
9. De verkeersregels dienen te worden nageleefd.  Alle boetes die hieruit voortvloeien, komen 

voor rekening van de huurder.   
10. Het is verboden op het strand of in de duinen te rijden (m.u.v. de beachbikes, daarmee is 

rijden op het strand wel toegestaan). Fietsen door de zeewater is met geen enkel voertuig 
toegestaan.  

Voorwaarden enkel van toepassing op de e-solexen, e-choppers en e-cruisers 
11. De e-solexen en e-choppers en e-cruisers rijden niet harder dan 25 km per uur. Er is geen 

helmplicht in Nederland. In België is het verplicht een helm te dragen.  
12. De toegestane leeftijd om op een e-scooter, e-solex en e-chopper te rijden is 16 jaar en men 

moet minimaal in het bezit zijn van een geldig brommerrijbewijs. Bij verhuur van een e-solex 
en e-chopper wordt om een geldig legitimatiebewijs gevraagd. Dit is bij de e-Cruiser geen 
vereiste. 

13. Per accu hebben e-solexen een bereik van ca. 25 à 30 km en e-choppers/-cruisers van 
ca. 50 km. 

Inleveren fietsen, bolderwagens, elliptigo’s en beachbikes 
Het voertuig dient uiterlijk te worden ingeleverd op de datum die vermeld staat in de 
overeenkomst. De sleutel kan in de “inname box fietssleutels” aan het hek bij de fietsenstalling, 
worden gedeponeerd of worden afgegeven aan een medewerker (van de afdeling fietsverhuur) 
van Strandcamping Groede. Het voertuig kan, zolang het hek van de fietsenstalling open is, 
terug worden geplaatst in de fietsenstalling. Wanneer het hek gesloten is, dan graag het 
voertuig terugplaatsen op de daarvoor bestemde parkeerplaats vóór het hek bij de 
fietsenstalling.  
 
Inleveren e-solexen, e-choppers, e-cruisers en e-bikes 
Het voertuig dient uiterlijk te worden ingeleverd op de datum die vermeld staat in de 
overeenkomst, tijdens de openingstijden van de receptie. Gelieve het voertuig terug te 
plaatsen op de plek waar u hem heeft opgehaald en de sleutel en de accu inleveren in de 
receptie.  
 
Wanneer de Brasserie geopend is, dan is het mogelijk om het voertuig ook buitenom de 
openingstijden van de receptie in te leveren. De sleutel kan dan in de “inname box fietssleutels” 
aan het hek bij de fietsenstalling, worden gedeponeerd. Het voertuig kan terug worden 
geplaatst op de daarvoor bestemde ruimte, onder het afdak, naast de receptie en de accu kan 
worden ingeleverd in de Brasserie.   
 
Let op: wanneer de Brasserie gesloten is, dan is inleveren van het voertuig buitenom de 
openingstijden van de receptie helaas niet mogelijk.  
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