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Artikel 1 – Definities 

1. Onder verhuurder wordt verstaan M.E. Rent en Lease B.V., gevestigd te 4461 PT Kruiningen aan de Kersenweg 5. 

2. Huurder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het gehuurde boekt en die een huurovereenkomst aangaat 

met verhuurder. 

3. Met het gehuurde wordt bedoeld de door de verhuurder aan de huurder in bruikleen gegeven zaak/zaken, alsmede 

de daarbij verstrekte toebehoren. 

4. Onder toebehoren vallen alle door verhuurder zaken die deel uitmaken van het gehuurde en/of op of aan het 

gehuurde gemonteerd kunnen worden en/of die voor een goed gebruik van het gehuurde noodzakelijk zijn en door 

de verhuurder in combinatie met het gehuurde in bruikleen worden gegeven, waaronder in elk geval sloten, sleutels 

en kentekendocumenten. 

5. Een verhuurlocatie is een locatie van een derde waar het gehuurde aan het begin van de huurtermijn in ontvangst 

wordt genomen en aan het einde van de huurtermijn dient te worden ingeleverd. 

6. Het boekingsformulier is het online-formulier dat door huurder wordt ingevuld ter reservering van het gehuurde. Het 

formulier is te vinden op de website van verhuurder (https://me-rent-lease.nl/boeken/). 

Artikel 2 – Boekingen 

1. Boekingen worden gedaan middels het boekingsformulier op de website van verhuurder (artikel 1 lid 6). Huurder kiest 

daarbij onder meer een huurperiode (keuze uit een dag of dagdeel, respectievelijk vier of acht uren) en een 

verhuurlocatie waarbij huurder het gehuurde in ontvangst wenst te nemen.* 

2. Huurder is gehouden de vereiste gegevens in het boekingsformulier naar waarheid in te vullen. Voor aanvang van 

de huurtermijn overlegt huurder aan verhuurder een geldig legitimatiebewijs ter toetsing van de juistheid van de door 

huurder in het boekingsformulier verstrekte gegevens. Een (kopie) ID wordt als borg door verhuurder gedurende de 

huurperiode bewaard. 

3. Door verhuurder in het boekingsformulier, dan wel bij schriftelijke volmacht aangewezen derden (verhuurlocaties; zie 

tevens artikel 1 lid 5) hebben bevoegdheid namens verhuurder op te treden bij het aangaan van een overeenkomst 

met huurder. 

4. De huursom over de periode waarover huurder het gehuurde wenst te huren, wordt door huurder voorafgaand aan 

de huurperiode middels de betalingsoptie in het boekingsformulier voldaan. 

5. Voorafgaand aan de huurperiode voldoet huurder aan verhuurder een borg van € 300 per individuele gehuurde zaak. 

Deze borg wordt door verhuurder gerestitueerd aan huurder, behoudens voor zover sprake is van een situatie 

voorzien in onderhavige algemene voorwaarden, in welke gevallen (een deel van) de borg wordt ingehouden. 

* Onder voorbehoud van beschikbaarheid is het mogelijk af te wijken van de standaard huurtermijnen. Informeer bij 

verhuurd  er naar de mogelijkheden! 

Artikel 3 – Huurovereenkomst 

1. De huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder vangt aan op het moment van het verzenden van het ingevulde 

boekingsformulier door de huurder en daarmee na betaling van de huursom. 

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De huurperiode bedraagt de periode door huurder 

ingevuld op het boekingsformulier. Met inachtneming van lid 7 van dit artikel kan worden afgeweken van de standaard 

huurperiodes zoals opgenomen in artikel 2 lid 1. 

3. Het gehuurde dient door huurder uiterlijk aan het einde van de overeengekomen huurperiode op de in het 

boekingsformulier vermelde verhuurlocatie bij verhuurder worden ingeleverd. De huurovereenkomst eindigt op het 

afgesproken moment van inleveren van het gehuurde. 

4. Indien de scooter niet binnen de overeengekomen termijn ingeleverd wordt, zal € 15 per uur na de afgesproken 

inlevertijd in rekening worden gebracht met een maximum van € 60 per dag, waarbij een deel van een uur geldt als 

volledig uur, behoudens voor zover sprake is van een ongeval of defect. 

5. Tussentijds inleveren van het gehuurde door huurder bij verhuurder, anders dan om de reden dat het gehuurde niet 

voldoet in de zin van artikel 4 lid 5, doet de huurovereenkomst eindigen, zonder dat huurder recht heeft op restitutie 

van (een deel van) de huursom. 

6. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten aangegaan met of door 

verhuurder en op ieder aanbod gedaan door verhuurder terzake van een huurovereenkomst, tenzij hiervan schriftelijk 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

7. De huurovereenkomst kan tot maximaal 48 uur voor aanvang van de huurtermijn door de huurder worden 

geannuleerd. Alsdan zal de volledige huursom en de eventueel reeds betaalde borg worden gerestitueerd. 

8. Verlenging of wijziging van de duur van de huurtermijn nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen, vindt 

slechts plaats na schriftelijke goedkeuring van verhuurder. In elk geval – maar niet uitsluitend – voldoen aan de 

schriftelijkheidseis WhatsApp-berichten, sms-berichten en e-mailberichten. 
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Artikel 4 – Verplichtingen verhuurder 

1. Verhuurder geeft het gehuurde enkel in bruikleen voor zover het gehuurde voldoet aan de wettelijke vereisten en in 

het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen en voor zover noodzakelijk voor veilig en goed gebruik. 

2. Verhuurder geeft huurder bij aanvang van de huurovereenkomst aanwijzingen die voor goed gebruik van het 

gehuurde door huurder noodzakelijk zijn. 

3. Verhuurder verstrekt bij het gehuurde aan huurder in elk geval die toebehoren zoals uitdrukkelijk genoemd in artikel 

1. 

4. Het gehuurde wordt aan huurder uitgegeven met een volgeladen accu. Teruggave van het gehuurde door huurder 

behoeft niet te geschieden met volgeladen accu. 

5. Enig aan de verhuurder toerekenbaar gebrek van het gehuurde, dat aan normaal gebruik van het gehuurde in de 

weg staat, geeft de verhuurder de verplichting tot vervanging op redelijke termijn van het gehuurde dat niet voldoet. 

Indien geen passende vervanging voor het gehuurde beschikbaar is, heeft huurder recht op restitutie van de huursom 

ten aanzien van datgene waar huurder geen (normaal) gebruik van heeft kunnen maken. 

6. Ter voorkoming van diefstal van het gehuurde voorziet verhuurder huurder van voldoende middelen en aanwijzingen. 

Voldoende is in elk geval een extern slot en aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van een intern slot (stuurslot). 

Artikel 5 – Gebruik van het gehuurde 

1. Huurder onderwerpt het gehuurde bij inontvangstneming aan een eenvoudige controle en meldt eventuele 

beschadigingen of gebreken binnen 30 minuten aan verhuurder. Indien melding binnen de gestelde termijn uitblijft, 

wordt geacht dat huurder het gehuurde in goede staat in bruikleen te hebben gekregen. 

2. Huurder verplicht zich zorg te dragen voor een goede en zorgvuldige omgang met het gehuurde, teneinde het 

gehuurde zoveel als mogelijk terug te brengen in de staat waarin het gehuurde verkeerde bij inontvangstneming. 

3. Huurder is bewust van het risico op diefstal van het gehuurde en neemt maatregelen ter voorkoming van diefstal van 

het gehuurde door in elk geval het door verhuurder verstrekte slot te gebruiken, de aanwijzingen van verhuurder op 

te volgen en verder relationele keuzes te maken ten aanzien van locaties waar het gehuurde tijdens de huurperiode 

eventueel gestald wordt en bovenal door de sleutel uit het contact te verwijderen bij eventuele stalling. 

4. Het is huurder niet toegestaan om van het gehuurde als bestuurder gebruik te maken onder invloed van drugs of 

alcohol boven de wettelijk toegestane innamehoeveelheid. 

5. Het is huurder enkel toegestaan van het gehuurde gebruik te maken op verharde en daartoe bestemde wegen. 

6. Bij schade of verlies van de scooter is huurder verplicht verhuurder daarvan zo snel als mogelijk telefonisch in kennis 

te stellen en de instructies van verhuurder op te volgen. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

1. Huurder is jegens verhuurder volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de 

huurovereenkomst en onderhavige algemene voorwaarden, ook indien het gehuurde door derden wordt gebruikt. 

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode aan het gehuurde en toebehoren wordt 

toegebracht, alsmede voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade die in redelijkheid voor rekening van huurder 

komt, onverschillig of zulks de schuld van huurder is en onverschillig of sprake is van overmacht. Gederfde omzet 

wegens het niet verhuurbaar zijn van het gehuurde door schade komt echter niet voor rekening van huurder. 

3. Lid 2 is tevens van toepassing ingeval van diefstal van het gehuurde tijdens de huurperiode. De schade ten gevolge 

van diefstal wordt gelijkgesteld aan de aanschafwaarde van € 3.500 van het gehuurde inclusief toebehoren. Gederfde 

omzet wegens het niet verhuurbaar zijn van het gehuurde door diefstal komt niet voor rekening van huurder. 

4. Het gehuurde is door verhuurder enkel WA-verzekerd. Deze verzekering dekt schade aan derden, veroorzaakt door 

huurder. Het eigen risico dat per gebeurtenis door huurder betaald dient te worden bedraagt € 1.000. 

5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan de bestuurder, bijrijder en/of derden en/of aan 

eigendommen van de huurder, bijrijder en/of derden. 

6. Huurder vrijwaart verhuurder van aansprakelijkheid voor boetes of aansprakelijkheid wegens 

(verkeers)overtredingen/-misdrijven begaan met, wegens of middels het gehuurde. Boetes waarvan de 

verschuldigdheid ontstaat tijdens de periode waarin huurder het gehuurde onder zich heeft, dienen door huurder aan 

verhuurder betaald te worden. 

7. Het is verhuurder toegestaan, in geval van enige schuld van huurder jegens verhuurder uit hoofde van deze 

overeenkomst (schade, boetes e.d.), de schuld in mindering te brengen op de te restitueren borg. Ingeval de betaalde 

borg niet toereikend is om de schuld van huurder jegens verhuurder te compenseren, wordt het overige deel van de 

schuld in rekening apart in rekening gebracht bij huurder. 

Artikel 7 – Overig 

1. Op overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de 

Nederlandse rechter is bevoegd van eventuele geschillen uit hoofde van dergelijke overeenkomst kennis te nemen. 

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. 

2. Indien een van de bepalingen uit onderhavige overeenkomst om welke reden dan ook nietig, dan wel niet geldig is, 

blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In geval van een nietige, dan wel niet-geldige bepaling zullen 

partijen in goed overleg een vervagende bepaling vaststellen, welke de strekking en inhoud van de te vervangen 

bepaling zoveel mogelijk benadert. 


