
Greenbikes terms

READ CAREFULLY

EXTRA'S

1: De scooter mag alleen door de huurder gereden worden. Op de huurovereenkomst

staat een optie om nog een andere berijder aan te wijzen. Rijdt er toch iemand op die

niet genoemd staat op het verhuurcontract, dan is de huurder volledig aansprakelijk

voor schade aan het voertuig, ongevallen en ongevallen aan derden. Ongeacht de
schuldige, alle kosten, zoals schade claims en administratiekosten, zullen verhaald

worden op de huurder van het contract.

The rented scooter/moped may only be driven by the Renter and the additional drivers

listed explicitly in this agreement. If the Renter allows a non-listed driver to drive or move

the scooter/moped, or if the Renter is negligent in preventing a non-listed driver from

driving the scooter/moped, he will be fully responsible for any damages caused to the
scooter/moped, its occupants and/or third parties.
Regardless of fault, all loss or estimated damage to the scooter/moped, including loss of
use, claims processing fees and administration charges, as permitted by law, while

renting under this agreement, will be paid by Renter upon first demand.

2 De minimale leeftijd is 18 jaar, zonder uitzondering. U bezit een geldig rijbewijs of
brommercertificaat.

The minimum age for renting our scooters is 18 years. You need a valid driverlicense.

3 Een borg van $400,- is bij ons verplicht, deze kan voldaan worden via creditcard of
overboeking op onze rekening.

A security/damage deposit of $400,- will be required for all our scooters/mopeds.

4 De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle ontstane schades aan de scooter,
ook als de scooter total loss is. Diefstal en lekke banden vallen niet onder de WA

verzekering en vallen dus ook onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Een “ no

worry verzekering” kan deze kosten afdekken (uitgezonderd het eigen risico ter hoogte

van de borg nml $400,-)

Renter is fully responsible for any and all damages (e.g. a TOTAL LOSS) caused to the
scooter/moped and/or THEFT of the scooter/moped, which are NOT covered by the
scooter/moped-insurance or any optional extra insurances as referred to in this

agreement. Responsibility for theft & damages can be waivered by paying the sum of
USD. 10.=/day for our “ no worry” insurance which does NOT eliminate GreenbikesBonaire

bv’ right to withhold Renter’s deposit in case of theft of the scooter/moped.

5 Heb je schade? De huurder is verplicht dit direct door te geven aan

GreenbikesBonaire bv via +599-7950211. Aanrijding gehad of ander ongeluk?! Neem altijd

contact op met roadservice: +599-7179292. Verzaakt u en voldoet u niet aan deze

verplichting, dan bent u volledig aansprakelijk voor de ontstane schade(s).

Any collision or accident causing damages, no matter if third parties or third parties’
properties are involved or not, must be reported to the Caribbean Road Service (phone#
+599 717 9292) and to GreenbikesBonaire bv (phone# +599 7950211) at once. Failure to do

so will void the insurance coverage and will make the Renter fully responsible for any

and all damages caused.



11 Onze huurprijs staat op uw factuur en is vast. We verlenen geen restitutie in het geval

dat de scooter eerder dan 17.00u wordt ingeleverd.

12 De huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor alle overtredingen en boetes.
De huurder is verplicht dit te melden aan GreenbikesBonaire bv en de kosten te voldoen.
De huurder stelt GreenbikesBonaire niet aansprakelijk voor alle onvoorziene kosten

tijdens of na de huurperiode.

13 GreenbikesBonaire is ten aller tijden gemachtigd om de borgsom te innen voor niet

voldane kosten, gemaakte schade(s) of andere calamiteiten tijdens de verhuurperiode.

14 Wijzigingen in het huurcontract zijn alleen rechtsgeldig indien deze door zowel

huurder als verhuurder getekend zijn.

15 U huurt bij ons een scooter inclusief helm, slot en eventuele accessoires. Ook deze

items horen bij de scooter en vallen binnen het verhuurcontract.

16 De huurder is verplicht het voertuig op de juiste wijze op slot te zetten, altijd vast aan

een hek/paal of ander item die de scooter borgt. De instructie voorafgaande aan de rit

laat zien hoe dit gaat.

Whenever the Renter leaves the scooter/moped unattended it should be locked properly

as shown during the instruction before you leave the rental shop.

 
 

6 Een lekke band zit niet inbegrepen in de huur van het voertuig. Dit zijn kosten voor de
huurder. De kosten hiervan bedragen USD 15 (geldt niet voor klanten met onze “ no worry”
verzekering).

7 Het rijden op onverharde wegen is verboden. Indien dit toch gebeurt en de scooter

krijgt een lekke band of ander probleem, rekenen we minimaal $100,- of de geraamde

schadekosten bepaald door GreenbikesBonaire bv. tot maximaal de hoogte van de
borg($400,-).

8 The scooter/moped may ONLY be driven over PAVED roads, as driving over rough

unpaved roads may readily damage the rented scooter/moped. The scooter/moped

insurance does not cover such damages. The Renter is fully responsible for any and all

such damages. In case of break down or flat tires on unpaved roads an extra pick-up

charge of USD 100.= will be added to your bill.

9 De gehuurde scooter dient ingeleverd te worden op de afgesproken tijd/datum. Je
brengt de scooter terug bij onze locatie aan de Julio A. Abraham Boulevard 13.
Lukt dit niet, dan rekenen we $50,- extra, per dagdeel, met de borg. Indien u het voertuig

elders achterlaat worden er extra kosten van $100,- in rekening gebracht. Inleveren van de
scooters kan tot uiterlijk 17.00u.

10 Onze “ no worry verzekering” dekt diefstal, lekke banden (uitgezonderd als deze

ontstaan zijn op onverharde weg) en alle andere schades. De borgsom van USD 400,- is
tevens het eigen risico en kan niet afgekocht worden.

 



17 GreenbikesBonaire heeft het recht de hoogte van het schadebedrag te

bepalen.

The Renter will be charged for the collection of the scooter/moped by Macho!

Scooters, if such proves necessary due to any other reason than mechanical

breakdown.

18 Annuleren mag, wij stellen het zeer op prijs dat u ons laat weten als de verhuur

toch onverhoopt niet door kan gaan; wel minimaal 24 uur voor aanvang van de

huurperiode. Annuleert u te laat?! Wij berekenen dan de huurprijs voor 1 dag van

de door u gekozen scooter.

19 Al onze scooters zijn WA verzekerd met een maximale schade dekking aan

derden van USD 84.000,00. Alle kosten boven dit bedrag zijn voor kosten van de

huurder. Het eigen risico voor de huurder is USD 150,00. De huurder van de

scooter is volledig verantwoordelijk indien het voertuig gestolen wordt en er geen

extra “ no worry verzekering” is afgesloten.

The scooter/moped insurance covers damages caused to third parties and

occupants of the rented scooter/moped other than the Renter or driver and

his/her family up to a total maximum limit of USD 83.799 per collision or accident.

Renter is fully responsible for any damages exceeding this sum. The

scooter/moped insurance does NOT cover any damages caused to third parties

under USD 83.80. The Renter is responsible for any damages not exceeding USD

83.80.

20 Bij schades die zijn ontstaan door alcohol of drugs gebruik vervalt de WA

verzekering en zijn alle kosten voor de huurder.

Driving under the influence of alcohol, drugs or any other substance known to

impair


