
Waarborg of Verzekering Eigen Schade 
 
HER Events geeft u de keuze tussen het geven van een waarborg of het nemen van een 
verzekering.  

De gekozen formule zal de afhandeling en betaling van mogelijke, door jezelf toegebrachte, 
schade aan het gehuurde goed bepalen. 

Wij vragen u een keuze te maken tussen onderstaande twee formules: 

1. WAARBORG 

De huurder verbindt zich er toe om bij de aanvang van de huur een waarborg in handen te 
stellen van de verhuurder, t.w.v. €250. (cash te voorzien) 

De waarborg van de gehuurde scooter dekt de reparatiekost in geval van eigen schade. 
Let op! Verdwijning, diefstal of totaal verlies dekt deze waarborg niet! In dit geval blijft de 
huurder in alle gevallen verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten en/of schade en 
behoudt de verhuurder het recht om de aankoopwaarde volledig aan te rekenen aan de 
huurder. 

De waarborg krijgt u terug wanneer er geen schade is bij inlevering van de scooter. 

In geval van eigen schade is de huurder verantwoordelijk voor het volledige schadebedrag 
tot een maximum bedrag van €250. 
 
De vastgestelde schade wordt berekend aan de hand van een schadebestek dat voorzien 
wordt door de verhuurder. In mindering van de waarborg zullen komen: ontbrekende 
onderdelen, schade binnen en buiten aan het goed, diefstal van onderdelen, enzovoort. De 
controle bij inlevering gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen 
beschadigingen alsook boetes. 

2. VERZEKERING EIGEN SCHADE 

De huurder verzekert zich tegen eigen schade en betaalt per voertuig €35 bovenop de 
huurprijs van de scooter. Je kan deze verzekering aankopen als optie bij jouw reservatie. 

Let op! Verdwijning, diefstal of totaal verlies dekt deze verzekering niet! In dit geval blijft de 
huurder in alle gevallen verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten en/of schade en 
behoudt de verhuurder het recht om de aankoopwaarde volledig aan te rekenen aan de 
huurder. 

 


