Motorhuur - Eagle Rider

Eagle Rider
ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN (GELDIG 01.04.17-31.03.18)

INBEGREPEN IN DE HUURPRIJS
Huur van de motor uit de geboekte categorie
Ongelimiteerd aantal mijlen
Environmental taxes
Transfers, binnen een straal van 7 mijl/11 kilometer van verhuurstation (minimaal huurperiode 3 dagen)
Zadeltassen en helmen
Lokale belasting over alle in Nederland betaalde onderdelen
Eventueel extra afgelosten verzekeringen bij boeking

NIET INBEGREPEN, (EVENTUEEL) IN NEDERLAND TE VOLDOEN
Verzekeringen
GPS-systeem

NIET INBEGREPEN, (EVENTUEEL) TER PLAATSE TE VOLDOEN
Lokale belasting over de extra’s
Achterlatingskosten
Waarborgsom
Aanvullende verzekeringen

LEEFTIJDEN
Voor het besturen van een gehuurde motor geldt een minimum leeftijd van 21 jaar.

RIJBEWIJS
U dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs.

CONTRACT/VOORWAARDEN
De uitgebreide (verzekerings-)voorwaarden zijn op het verhuurstation beschikbaar. Vraagt u ernaar bij het in ontvangst nemen van uw motor. Alle rechten op
verzekering vervallen indien de bestuurder heeft gehandeld in strijd met de in het huurcontract aangegeven voorwaarden zoals rijden onder invloed, in strijd met de
verkeersregelementen, zonder (deugdelijk) rijbewijs, etc.

VERHUURSTATIONS
Onder meer: Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Orlando en San Francisco.

OPENINGSTIJDEN
Maandag tot en met zondag van 09.00 tot 17.00 uur, m.u.v. het verhuurstation in Chicago dat is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17. 00 uur.
Het verhuurstation in Las Vegas is geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00-17.00 uur. Op feestdagen zijn alle locaties gesloten.

TRANSFER(S)
Overnachting bij aankomst is verplicht. EagleRider voert een gratis transfer vanaf uw hotel naar het verhuurstation uit, indien deze binnen een straal van 11
kilometer/ 7 mijl van het verhuurstation is gelegen en de huur minimaal 3 dagen bedraagt.

OPHALEN VAN UW MOTOR
Van 09.00 tot 16.30 uur. U dient ’s morgens contact op te nemen met het verhuurstation om uw ophaaltijd en eventuele transfer te bespreken.

INLEVEREN VAN DE MOTOR
Dagelijks tijdens de openingstijden van de verhuurstations. Houdt u er rekening mee dat een huurdag per 24 uur wordt berekend. Indien u de motor om 10.00 uur
ophaalt, dient deze ook uiterlijk om 10.00 uur te worden ingeleverd, anders wordt een meerprijs van USD 25 per uur in rekening gebracht.

BAGAGE
De motor beschikt over zadeltassen voor uw bagage. De mogelijkheid bestaat om uw koffers in bewaring te geven bij het verhuurstation. Indien u de motor ergens
anders inlevert dan waar u deze ophaalt, is dit uiteraard niet mogelijk. EagleRider en Tenzing Travel zijn echter niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde
koffers, die in bewaring zijn gegeven.

VERVANGING
Indien de gereserveerde motor onverhoopt niet beschikbaar is, zal een motor van een andere categorie zonder meerprijs beschikbaar worden gesteld. Indien op de
ingangsdatum geen motor beschikbaar is, verplicht de verhuurmaatschappij zich uitsluitend tot vergoeding van de daghuurprijs.

HUURPERIODE
Minimaal 1 dag.

BENZINE
De motor wordt met een volle tank geleverd. U dient de motor ook weer met een volle tank in te leveren. Het verhuurstation berekent voor het bijvullen van uw
tank hogere benzinekosten (ca. USD 35). U kunt bij het ophalen van de motor kiezen voor de Pre-Paid Fuel Option (ca. USD 25). U kunt de motor dan met een lege
tank inleveren.

VERZEKERING
De huurder is volledig verantwoordelijk voor de schade ontstaan door gebruik niet overeenstemmend met de voorwaarden. Zie ook de beperkingen. In de huur is
geen verzekering inbegrepen. Ter plaatse is er de mogelijkheid voor het afsluiten van extra verzekeringen. Bijvoorbeeld:
VIP Theft & Damage Waiver verzekering. Deze verzekering beperkt het eigen risico tot USD 2000 per gebeurtenis voor schade aan de motor door een ongeval of
diefstal. Er wordt een vergoeding van maximaal USD 35 per dag verleend bij reparaties aan de motor die minimaal 12 uur duren. Reparatie van lekke banden
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is niet meeverzekerd. De borgsom bedraag USD 500. Kosten: ca. 21 USD per dag.
E-VIP Theft & Damage Waiver verzekering. Deze verzekering beperkt het eigen risico tot USD 1000 per gebeurtenis voor schade aan de motor door een ongeval
of diefstal. Reparatie van lekke banden is meeverzekerd. Tevens wordt een vergoeding van maximaal USD 75 per dag verleend bij reparaties aan de motor die
minimaal 12 uur duren (reparatie van banden uitgezonderd). De borgsom bedraag USD 300. Kosten: ca. 26 USD per dag.
E-VIP-ZERO Theft & Damage verzekering. Deze verzekering beperkt het eigen risico tot USD 0 per gebeurtenis voor schade aan de motor door een ongeval en bij
diefstal tot USD 1000 per gebeurtenis. Reparatie van lekke banden is meeverzekerd. Tevens wordt een vergoeding van maximaal USD 100 per dag verleend bij
reparaties aan de motor die minimaal 12 uur duren (reparatie van banden uitgezonderd). De borgsom bedraag USD 100. Kosten: ca. 35 USD per dag.
Voor alle bovenstaande verzekeringen geldt dat een aansprakelijkheids verzekering is inbegrepen met een dekking van USD 3.000.000 in geval van schadeclaims door
derden.

ACHTERLATINGSKOSTEN
Indien u de motor in een andere plaats inlevert dan waar u de motor heeft opgehaald, is het mogelijk dat u daarvoor een bedrag in rekening wordt gebracht. Deze
zogenaamde achterlatingkosten zijn nooit inbegrepen bij de huursom die u in Nederland vooruit heeft betaald. Bij uw reservering wordt het bedrag meegedeeld dat
u ter plaatse dient af te rekenen. Het bedrag is afhankelijk van de afstand tussen het verhuurstation en het afleverstation;
0-150 mijl: USD 175
151-500 mijl: USD 275
501-750 mijl: USD 325
751-1000 mijl: USD 425
1001-2500 mijl: USD 595
2501 mijl en meer: USD 795

UITRUSTING
Helmen en zadeltassen zijn bij de huur inbegrepen. Wij raden u echter aan uw eigen helm en overige uitrustingen mee te nemen.

LOKALE BELASTING
Over de de totale huurprijs en alle in Nederland gereserveerde extra's moet u lokale belastingen betalen. Over alle extra's die u ter plaatse betaalt, wordt ter plaatse
lokale belasting berekend. Op het moment van samenstellen van deze informatie bedragen die belastingen: Chicago 12%, Denver 13,25%, Las Vegas 8,15%, Los
Angeles 9%, Miami 7%, Orlando 6,50% en San Francisco 9%.

BORGSOM
Bij het in ontvangst nemen van de motor dient u een borgsom te betalen voor eventuele extra kosten boven de voucherwaarde, zoals aanvullende verzekeringen,
belastingen, achterlatingskosten etc.. Deze borgsom kunt u met een creditcard voldoen (Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club), waarvij de
borgsom ook daadwerkelijk wordt afgeschreven. Bij het inleveren van de motor wordt het definitief te betalen bedrag vastgesteld. Het resterende bedrag wordt op
uw creditcard teruggestort. Koersverschillen bij terugbetaling worden niet gerestitueerd. De borgsom bij Eaglerider ligt tussen de USD 300 en USD 1000.

BEPERKINGEN
Op onderstaande wegen en in genoemde gebieden mag niet worden gereden.
Niet geplaveide wegen, gravel wegen, strand en niet openbare wegen zijn verboden. Uw verzekering is hier niet geldig, evenmin als schade ontstaan door
nalatigheid op bijvoorbeeld kampeerterreinen, parkeerplaatsen, service stations etc.
Death Valley, Californië in de maanden juni tot en met augustus wordt ten zeerste afgeraden.
Mexico, indien u hiervoor geen toestemming heeft gevraagd en gekregen (op schrift) van EagleRider.

ONDERHOUD/SCHOONMAKEN
De huurder is verantwoordelijk om het peil van de vloeistoffen te controleren. Het opnieuw vullen wordt na overleg van de kwitantie vergoed (uiteraard met
uitzondering van de benzine). De benzinetank is vol bij vertrek en dient vol te worden ingeleverd. De motor moet schoon worden ingeleverd.

PARKEERBOETES/BEKEURINGEN
De huurder is verantwoordelijk voor het melden en betalen van parkeerboetes en bekeuringen.

RESTITUTIE
Op (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers wordt geen restitutie verleend. Ook indien u de motor eerder inlevert dan overeengekomen of indien u de motor niet kunt
huren vanwege het feit dat u niet over de juiste papieren beschikt bij het in ontvangst nemen van de motor, wordt geen restitutie verleend.

WIJZIGINGSKOSTEN
Tot en met 31 dagen voor vertrek:€ 27,- per wijziging conform de Algemene Reis- en Boekingsvoorwaarden Tenzing Travel.

ANNULERINGSKOSTEN
Tot en met 31 dagen vóór vertrek uit Nederland: conform de Algemene Reis- en Boekingsvoorwaarden Tenzing Travel.
Vanaf 30 dagen tot en met 21 dagen vóór vertrek uit Nederland 30%
Vanaf 20 dagen tot en met 11 dagen vóór vertrek uit Nederland 60%
Vanaf 10 tot en met de dag van vertrek 100%.
De annuleringskosten worden verhoogd met het volledige bedrag van de achterlatingskosten indien u een 'oneway' heeft geboekt.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Alle in deze informatie vermelde of via uw boekingskantoor verstrekte informatie omtrent lokale tarieven, achterlatingkosten, verzekeringspremies en
verzekeringsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de verhuurder of onder invloed van lokale wetgeving worden gewijzigd. Bestudeert u dus
altijd grondig het huurcontract dat u ter plaatse ontvangt.
Disclaimer: Tenzing Travel, voorheen Kuoni, is onderdeel van New Dutch Travel Company B.V.
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