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Beknopte huurvoorwaarden in Jip en Janneke taal 
 

 
 
Wij verhuren vervoermiddelen die gebruikt worden voor buitenactiviteiten. Wij hebben geen invloed op 
het weer en vaak kloppen de weersvoorspellingen ter plaatse niet, door de werking van land en zee. 
Wij verkopen regenponcho’s voor een klein prijsje voor als de weersomstandigheden toch wat 
regenachtig blijken te zijn.  
Zitten de weersomstandigheden niet mee, zorg dan voor passende kleding en een goede bui. 
 
1. Huren = Huren & Reserveren = Huren. 

Vroegtijdig terugbrengen houdt geen financiële vergoeding van onze kant in.  
2. Annulering van een reservering met huurteruggave kan alleen in uitzonderingsgevallen: 

ziekenhuisopname, sterfgeval in de naaste familie en annulering van onze kant in geval van onweer 
en/of zware storm of wanneer er een vervoermiddel door een technisch mankement niet beschikbaar 
is. 

3. Het later ophalen van een gereserveerd vervoermiddel geeft niet automatisch recht op later 
inleveren. Het niet ophalen van een gereserveerd vervoermiddel geeft niet automatisch recht op 
terugbetaling, of recht op de mogelijkheid om de reservering te verschuiven naar een ander moment.  

4. Het niet of te laat inleveren/terugbrengen van een vervoermiddel kan voor ons problemen opleveren 
i.v.m. verder verhuren en/of opruimen. 
Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat de inlevertijd niet haalbaar blijkt is neem dan telefonisch 
contact op zodat we de mogelijkheden en eventuele consequenties kunnen bespreken. 

5. Wanneer er om wat voor reden dan ook voor een ander vervoermiddel wordt gekozen dan wat er is 
gereserveerd of gehuurd voordat men is vertrokken van de Beverburcht, wordt er naast verrekening 
van het verschil in huurprijs € 7,50 administratiekosten per vervoermiddel berekend.  

6. Wanneer er één of meer deelnemers bij een groepsreservering zich afmelden, kan dat tot 3 dagen 
voor aanvang van de geplande reservering. Betreffende huursom wordt met overeenkomstige aantal 
afmeldingen terugbetaald met aftrek van € 7,50 administratiekosten. 

7. Wij ontvangen de gehuurde vervoermiddelen graag terug in de staat waarin ze meegegeven zijn. Een 
beetje viezer en met lege accu (bij een elektrisch vervoermiddel) spreekt voor zich, maar schade en/of 
bijvoorbeeld een lekke band die tijdens de huurperiode veroorzaakt/ontstaan is, wordt 
vanzelfsprekend doorberekend.  Melden bij inlevering wordt gewaardeerd. 
Uitzonder op deze regel is wanneer er Zorgeloos Rijden bij is afgesproken. 

8. Pechhulp onderweg is meestal mogelijk en wordt afgerekend aan de hand van de benodigde 
materialen en tijden die de voor de hulp nodig is gerekend vanaf De Beverburcht en weer terug op 
De Beverburcht. 
Ook hier geldt de uitzondering wanneer Zorgeloos Rijden is afgesloten.  

9. Heeft het gehuurde een technisch mankement waar je niks aan kan doen en is je rijplezier daardoor 
verminderd, laat het ons DIRECT weten, wij bieden zo snel mogelijk een passende oplossing aan. 

10. Wanneer er een mankement tijdens de rit optreedt en pas gemeld wordt bij terugkomst, volgt er geen 
tegemoetkoming onzerzijds. 

 
 
Onze volledige huurvoorwaarden zijn terug te vinden op https://www.debever.com/nl/downloads 


