
Algemene Huurvoorwaarden buggy’s Huls Duurzame Energie B.V. 
 
De nu volgende Algemene Huurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van buggy’s door Huls 

Duurzame Energie.  

Onder verhuurder wordt verstaan: Huls Duurzame Energie B.V.; 

Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst 

sluit en de feitelijke bestuurder van het voertuig is; 

Onder het gehuurde wordt verstaan: Elektrische buggy(’s). 

 

Artikel 1: De huurder ontvangt het gehuurde in goede staat en dient dit te controleren voor vertrek. De 

verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Indien zich technische problemen 

voordoen tijdens de rit, wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder.  

De huurder volgt de instructies op van de verhuurder wat betreft gebruiksvoorschriften van de buggy’s 

 

Artikel 2: De huurder verklaart dat alle personen van de door hem/haar gereserveerde groep kennis hebben 

genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden. Het rijden in het gehuurde is alleen toegestaan voor personen 

vanaf 25 jaar en in het bezit zijnde van een geldig Nederlands rijbewijs. Een uitzondering op deze regel wordt 

gemaakt voor groepen waarbij personen onder de 25 jaar begeleid worden door tenminste 2 personen van 

minimaal 25 jaar. In dat geval kunnen personen onder de 25 jaar zelf rijden op het gehuurde. In geval de 

groep bestaat uit 2 personen dient ten minste 1 van de 2 personen de leeftijd van 25 jaar te hebben. Het bezit 

van een geldig Nederlands rijbewijs geldt ten alle tijden. Artikel 2 is niet van toepassing op passagiers; 

 

Artikel 3: Huurder dient zich ten allen tijden te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht 

zich om uitsluitend de voorgeschreven route te rijden, daarbij altijd op een verantwoorde manier met het 

gehuurde om te gaan. Het is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen 

beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de huurperiode; 

 

Artikel 4: De huurder dient voor vertrek met de buggy(‘s) het huurbedrag per pin of (gepast) contant te 

voldoen. 

 

Artikel 5: De buggy’s zijn WA en casco uitgebreid verzekerd. Huurder dan wel bestuurder is hierover 

geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze 

verzekeringsdekking. 

 

Artikel 6: De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de buggy de sleutel uit het contactslot te 

halen, toebehoren die niet onlosmakelijk met de buggy verbonden zijn met zich mee te nemen. De huurder is 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste manier parkeren van de buggy; 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 7: De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook 

genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan. Bij schade dient de verhuurder 

ten alle tijden ingelicht te worden en dient ter plekke een schadeformulier ingevuld te worden. Bij diefstal of 

vermissing is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het gehuurde. De huurder zal de uit 

bovenstaand voortvloeiende kosten van herstel dan wel of alsmede vervanging, waaronder die van beschadigde 

onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Na taxatie zal het totale schadebedrag in rekening gebracht, welke 

per ommegaande dient te worden voldaan. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade worden niet 

alleen de kosten van de schade, maar ook de (minnelijke) incassokosten, rentes en eventuele hieruit 

voortvloeiende juridische kosten aan de verhuurder doorberekend; 

 

Artikel 8: Het huren van de buggy(‘s) geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke 

vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder, worden in 

rekening gebracht en dienen per ommegaande te worden voldaan; 

 

Artikel 9: Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de 

huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen; 

 

Artikel 10: De buggy(‘s) worden met een ‘volle tank’ afgeleverd. Dit is een actieradius van ong. 50 km.  

De max. snelheid van de buggy’s is 30-35 km/uur. Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden.  

Bij tijdsoverschrijding geldt minimaal het tarief van € 25,00 per buggy en hetzelfde tarief voor overschrijding 

van elk opvolgend uur.  

 

Artikel 11: Verhuurder is ten alle tijden gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder 

restitutie van het huurbedrag; 

 

Artikel 12: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te 

annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder; 

 

Artikel 13: Kosteloos annuleren is mogelijk tot 2 uur voorafgaand aan de gereserveerde huurdata/tijd. Bij 

annulering korter dan 2 uur voorafgaand aan de gereserveerde huurdata/tijd is de huurder verplicht tot het 

betalen van de totale huursom. De verhuurder is ten alle tijden zonder opgave van reden gerechtigd de 

verhuurovereenkomst per direct op te schorten of te annuleren; 
 
Artikel 14: Op onze Algemene Huurvoorwaarden en huurovereenkomsten is het Nederlands recht van 
toepassing. 
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