
1. De huurder c.q. berijder dient minimaal 18 jaar te zijn en in het
bezit te zijn van een rijbewijs of bromfietscertificaat. Je mag al-
leen solex rijden op Nederlands grondgebied. De Solextoch-
ten zijn niet geschikt voor groepen die uit zijn op een middagje
crossen. Solexen is rustig genietend pruttelen

2. Het huren van een Solex geschiedt op eigen risico. Solex Ver-
huur Hoeksche Waard is niet aansprakelijk voor schade aan
huurder, derden en/of zaken ontstaan gedurende de huurperi-
ode, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich hier tegen
verzetten.

3. De huurder is tot het moment waarop de Solex(en) bij Solex
Verhuur Hoeksche Waard terugbezorgd zijn, aansprakelijk
voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige
schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de ge-
huurde Solex(en) en/of de ter beschikking gestelde kleding
en/of cap, ongeacht of deze schade het gevolg is van schuld
van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voort-
vloeiende kosten voor herstel alsmede de kosten voor vervan-
ging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan Solex
Verhuur Hoeksche Waard vergoeden.

4. Solex Verhuur Hoeksche Waard is gerechtigd eventuele ver-
schuldigde schadevergoedingen met de betaalde waarborg-
som te verrekenen, onverminderd het recht van Solex Verhuur
Hoeksche Waard op volledige vergoeding van de geleden
schade.

5. De huurder is verplicht de Solex(en) in overeenstemming met
de bestemming, de door Solex Verhuur Hoeksche Waard ge-
geven instructies en aanwijzingen, op zorgvuldige wijze en
overeenkomstig de bepalingen van deze huurovereenkomst te
gebruiken. In dit kader dient huurder zich in ieder geval te
houden aan het bepaalde zoals opgenomen in deze voor-
waarden.

6. Solex Verhuur Hoeksche Waard is te allen tijde gerechtigd om
de Solex(en) bij vermeend misbruik in te nemen. Bij inname
om deze reden blijft huurder het volledige huurbedrag schul-
dig.

7. Het is huurder c.q. berijder verboden voorafgaand aan dan
wel tijdens het besturen van de Solex(en) alcohol en/of verdo-
vende middelen te gebruiken c.q. de Solex(en) op enig mo-
ment te besturen met een alcoholpromillage dat de wettelijk
toegestane waarde overschrijdt c.q. te besturen onder de in-
vloed van verdovende middelen.

8. De huurder dient er voor zorg te dragen dat hij dan wel zijn
medegebruikers tijdens het gebruik van de Solex(en) geen ge-
luidsoverlast veroorzaken dan wel op enige andere wijze hin-
der veroorzaken aan derden.

9. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de Solex(en) op
geen enkel moment tijdens de huurperiode onbemand c.q. on-
beheerd worden achtergelaten.

10. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van
de Solex(en) daar Solex Verhuur Hoeksche Waard hier niet
tegen verzekerd is. Bij diefstal/vermissing is de huurder aan-
sprakelijk voor de waarde van de Solex € 1100,00 De huur-
derving is daarbij niet inbegrepen.

11. De Solex valt volgens de in Nederland geldende verkeerswet-
en regelgeving in de categorie “snorfietsen”. Het is de verant-
woordelijkheid van huurder c.q. berijder dat bij deelname aan
het verkeer met de Solex de in Nederland geldende verkeers-
regels voor snorfietsers in acht worden genomen. Dit betekent
onder andere - doch niet uitsluitend - dat, waar mogelijk ge-
bruik dient te worden gemaakt van de fietspaden.

12. Verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende kosten zijn
voor rekening van de huurder.

13. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk
geldende politiereglement is het verboden om:
a. trottoirbanden op of af te rijden;
b. tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen;
c. op onverharde wegen te rijden;
d. met meer dan één persoon op de Solex te rijden;
e. op de Solex te zitten wanneer hij op de standaard staat.

14. Ingeval zich tijdens de huurperiode gebreken, defecten en/of
beschadigingen voordoen aan de Solex(en) dan wel ingeval
huurder c.q. berijder tijdens de huurperiode met de Solex(en)
betrokken raakt bij een ongeval dient huurder dit direct aan
Solex Verhuur Hoeksche Waard te melden. Hiervoor kan
huurder gebruik maken van het volgende telefoonnummer:
078-3031024 of 06-57944589

15. In geval van een ongeval dient huurder te allen tijde de politie
in te schakelen.

16. Het is de huurder niet toegestaan de Solex(en) aan derden in
onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel
of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

17. Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volledige huurprijs gel-
den.

18. Annuleringen in goed overleg en naar alle redelijkheid. Bij
zeer slecht weer is er altijd de mogelijkheid kosteloos te annu-
leren tenzij er kosten gemaakt zijn door Solexverhuur Hoek-
sche Waard.

19. De huurder kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren.
De datum van ontvangst van het schrijven door Solex Verhuur
Hoeksche Waard geldt als annuleringsdatum. Onder schrifte-
lijk wordt ook verstaan per e-mail. Verhuurder heeft het recht
om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten we-
derzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter
beoordeling van de verhuurder.

20. Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat de solex op
Nederlands grondgebied wa verzekerd is. Het eigen  risico
bedraagt € 175,00 per gebeurtenis per solex. De verhuurder
heeft geen verzekering voor huurder wat betreft lichamelijke
letsel aan huurder of aan derden. Het rijden op de solex ge-
beurt geheel op eigen risico.
De veroorzaakte schade die door huurder is veroorzaakt zal
verrekend worden met de borg. Bij indivuele verhuur zal de
veroorzaakte schade direct verekent worden met de borg. Is
het schadebedrag hoger dan de borgstelling zal het reste-
rende schadebedrag nadien verhaalt worden op huurder. Als
er schade is veroorzaakt door huurder zal dit terplekke met bij-
zijn van huurder schriftelijk worden vastgelegd en aan huurder
gegeven worden. Dat schadeformulier inclusief het schadebe-
drag zal ook aangetekend aan huurder verzonden worden bin-
nen 3 werkdagen. Bij induviduele huur dient dit direct contact
afgerekend te worden. Is de schade hoger dan de borg zal er
een schaderekening naar u toe gezonden worden. De boe-
kingspersoon is verantwoordelijke over alle gehuurde solexen. 

21. De huurder betaalt een borg van € 50,00 per solex aan de
verhuurder. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een
eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsom-
men te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder
op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waar-
borgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, in-
dien nodig, aangewend worden.

Betreft: Overeenkomst / validiteitverklaring
Deze validiteitverklaring dient door ALLE deelnemers getekend te
worden.
De deelnemers (zoals vermeld op deze lijst of bijgevoegd aan-
hangsel) verklaren hierbij:
1. Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte

en risico's van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst
betrekking heeft.

2. Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf
en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten
schriftelijk/via E-mail aan de organisator te hebben gemeld.

3. Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zichzelf in staat
achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze
overeenkomst betrekking heeft.

4. Zichzelf fysiek in staat achten om mee te doen, zonder zich-
zelf of anderen in gevaar te brengen.

Huurvoorwaarden Solex(en)

Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee. 

Christiaan Huygensstraat 33a
3291 CN Strijen

Telefoon: 078-3031024
Mobiel: 06-57944589

KvK: 63485052


