ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN FTGroningen BV
Algemene verhuurvoorwaarden van FTGroningen BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Assen,
Vaart NZ82 9406 CM.
Artikel 1
Het huren van een Briski en/of het volgen van een briski tour geschiedt op eigen risico.
FTGroniningen BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan gedurende de Briski tour aan
deelnemer, derden en/of goederen.
De tour deelnemer heeft de Briski in goede staat ontvangen van FTGroningen BV
Eventuele bemerkingen door huurder en/of tour deelnemer dienen voor aanvang van de tour kenbaar
gemaakt te worden.
Artikel 2
De gebruiker of diegene die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat,
is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
Artikel 3
Betaling dient te geschieden voor aanvang van de Briski tour deelname.
Een tour gaat altijd onder begeleiding van een van de medewerkers van FTGroningen.
Artikel 4
De Briski is WA verzekerd zonder eigen risico door FTGroningen BV.
Artikel 5
Iedereen vanaf 16 jaar zonder rijbewijs mag de Briski berijden. Helm dragen verplicht.
Helmen worden verstrekt door FTGroningen
De controle hierop is de verantwoordelijkheid van de begeleider.
Artikel 7
Iedere tour deelnemer moet een korte rijvaardigheidstraining ondergaan voor aanvang van de tour. Na deze
rijvaardigheidstraining verklaart de gebruiker dat FTGroningen op geen enkele wijze aanspakelijk gesteld
kan worden voor welke gebeurtenis dan ook tijdens de tour.
Artikel 8
Tour deelnemer dient het verkeersregelement na te leven en de plaatselijke verordeningen. Eventuele
verkeersboete(s) zijn voor rekening van de tour deelnemer.
Artikel 9
De Briski mag alleen gebruikt worden op verharde wegen, FTGroningen verbiedt u om naast elkaar te rijden
of op de troittoir. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is
het streng verboden:
A. Alcoholhoudende drank of andere geestverruimende middelen tijdens de gebruiksperiode te gebruiken.
Dit houdt ook in dan men niet onder invloed is bij aanvang van de gebruiksperiode.
B. De trottoirbanden op en af te rijden.
C. Met de Briski tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
D. Een of meerder personen te vervoeren. De tourdeelnemer zal als goed beheerder de door hem bestuurde
Briski verzorgen, en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
Artikel 10
FTGroningen is ten alle tijden bevoegd om bij misbruik of alcohol/drugsgebruik de Briski binnen de
gebruiksperiode in te nemen zonder restitutie. FTGroningen is niet aansprakelijk voor vlekken in kleding/
schoenen ontstaan tijdens het berijden van de Briski
Artikel 11
Bij een vroegtijdige terugbezorging van de Briski blijft het volle huurbedrag gelden.

Artikel 12
In geval van verlies of diefstal van de Briski dient het volledige aankoopbedrag van de Briski betaald te
worden aan FTGroningen BV , binnen de FTGroningen BV geldende betalingstermijn en de prijzen worden
gerekend tegen adviesverkoopprijs.
Artikel 13
In geval van schade en/of breuk aan de Briski dient het volledige aankoopbedrag van de onderdelen en
reparatie uren aan Briski Tours betaald te worden, binnen de FTGroningen geldende betalingstermijn en de
prijzen worden gerekend tegen adviesverkoopprijs.
Artikel 14
Reserveringen dienen schriftelijk (email/post) met dagtekening gedaan te worden, na aanbetaling van 25%
van het totaalbedrag is de reservering definitief.
Artikel 15
Annulering van de reservering dient schriftelijk (email/post) te geschieden 7 dagen voor aanvang van de
tour. In alle andere gevallen geldt het volgende: u ontvangt van ons een tegoedbon om op
een later tijdstip uw reservering geldig te maken.
Artikel 16
Wanneer de te gebruiken Briski niet binnen de afgesproken tijd teruggebracht word zullen extra kosten in
rekening worden gebracht, de hoogte van het bedrag word vastgesteld door FTGroningen en betaling
geschiedt direct na afloop van de tour .
Artikel 17
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren
als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder. U ontvangt van ons een tegoedbon
om op een later tijdstip uw reservering geldig te maken.
Artikel 18
Op de eventuele extra kosten die voortkomen tijdens de gebruiksperiode geldt een betalingstermijn van 7
dagen. Indien de tourdeelnemer in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichting dan ook, komen alle
redelijkerwijs gemaakte buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van tour deelnemer. De eventueel
gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald. Ook is men wettelijke rente
verschuldigd vanaf de datum dat verzuim optreed tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag zal
hebben plaatsgevonden.
Artikel 19
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Zowel FTGroningen tour deelnemer zullen alvorens een beroep te doen op de rechter
zich tot het uiterste inspannen een geschil op te lossen. Beide partijen hebben het recht mediation voor te
stellen, alvorens de Nederlandse bevoegde rechter te adiëren.

