
 

 

Huren scootmobiel prijzen en voorwaarden 

 

Prijzen (gestaffeld) 

Tot en met 1 week: € 10,= per  dag 

week tot en met 4 weken: € 7,50 per dag  

>4 weken: € 5,= per dag 

 

Verzekering 

De huurder is verplicht op  eigen naam en voor eigen kosten de scootmobiel all-risk te 

verzekeren gedurende de gehele huurperiode. Indien de huurder besluit deze verzekering 

niet via Scootmobiel Visie af te sluiten, is deze verplicht binnen de 3 dagen na aanvang van 

de huurperiode een schriftelijk bewijs van casco-verzekering te overleggen aan Scootmobiel 

Visie. 

 

Schade 

Alle directe en indirecte schade die, op welke wijze dan ook en door welke oorzaak dan 

ook, binnen de huurperiode wordt toegebracht aan het verhuurde object (de scootmobiel), 

Scootmobiel Visie B.V. of derden, welke niet door enige verzekering van huurder wordt 

gedekt, is volledig voor rekening van de huurder. Schade aan de eigendommen van 

Scootmobiel Visie B.V. is direct door Scootmobiel Visie B.V. opeisbaar. 

 

Mankementen en reparaties 

Scootmobiel Visie B.V. is niet aansprakelijk voor een probleemloos blijven functioneren van 

het gehuurde object, gedurende de gehele huurperiode. Scootmobiel Visie B.V. stelt zich 

verantwoordelijk om geconstateerde gebreken binnen redelijke termijn te verhelpen, of de 

huurder een andere scootmobiel ter beschikking te stellen. Indien huurder wenst te kunnen 

beschikken over 24 uurs pechhulp, dient hiervoor voor aanvang van de huurperiode een 

overeenkomst aangegaan te worden met een externe pechhulp-verlenende partij. 

Scootmobiel Visie kan hierin bemiddelen. 

Alle kosten welke het gevolg zijn van onoordeelkundig, oneigenlijk, verkeerd gebruik of 

laattijdig constateren of communiceren van defecten, komen volledig voor rekening van de 

huurder en zijn direct door Scootmobiel Visie B.V. opeisbaar. Dit geldt ook voor eventuele 

vervolgschade, welke het gevolg is van voornoemd gebruik. 

 

Brengen en halen 

Scootmobiel Visie heeft de mogelijkheid de scootmobiel te brengen en te halen. De kosten 

hiervoor bedragen € 1 per gereden kilometer. 


