
 

 

Plezier en eenvoud staan voorop bij de huur van een Scoetz, maar wij vragen u enkele simpele regels 

in acht te nemen. Op al onze leveringen zijn de Algemene voorwaarden voor verhuur van rijwielen 

van de BOVAG van toepassing die op de achterzijde staan vermeld. Hieronder staan de belangrijkste 

onderdelen uit of aanvullingen op deze voorwaarden vermeld:  

• Huurders en bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Een auto-, motor- 

en/of bromfietsrijbewijs volstaat. 

• Ons advies is om met 1 persoon per scooter te rijden. Het maximum bedraagt 2 personen, 

met een maximale belasting van totaal 150 kg. 

• De Scoetz rijdt maximaal 25 km/h, dus een helm is niet verplicht. 

• Kinderen jonger dan 8 jaar moeten ook een veilige zitplaats hebben en moeten verplicht in 

een kinderzitje achterop zitten. Het is mogelijk om goedgekeurde kinderzitjes te huren voor 

kinderen van 2,5 tot 8 jaar, zodat u met het hele gezin op pad kunt.’ 

• De huur van een Scoetz is kilometervrij. Het is niet noodzakelijk om de Scoetz met volgeladen 

accu’s in te leveren. 

• Uw Scoetz beschikt over 2 uitneembare accu’s. De actieradius van een Scoetz met volgeladen 

accu’s bedraagt 100 kilometer. Dit zou ruim voldoende moeten zijn voor een dagje plezier, 

maar let op dat u deze actieradius niet overschrijdt voordat u de accu’s oplaadt. Bij een 

huurtermijn langer dan 1 dag krijgt u gratis een oplader mee, zodat u de accu’s tussendoor 

kunt opladen. 

• De huurprijs van de Scoetz is inclusief wettelijke WA verzekering. Voor de WA-verzekering 

geldt een eigen risico van € 500,- per voertuig. 

• Huurders uit de volgende landen kunnen een machtiging voor incasso van het eigen risico, 

schades en boetes verlenen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, 

Finland, Frankrijk*, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, 

Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 

Portugal**, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje***, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk****, 

Zweden, Zwitserland. Overige huurders dienen een waarborgsom ter hoogte van het eigen 

risico per voertuig te betalen. 

• Bij een verzoek voor hulp bij pech onderweg worden € 130,- voorrijkosten in rekening 

gebracht indien pech het gevolg is van eigen schuld. 

• Het is niet verplicht om de Scoetz binnen te stallen, maar let op dat u de Scoetz altijd vastzet 

aan een verankerd object met het bijgeleverde kettingslot. 

• Scoetz behoudt zich het recht voor om de naleving van de regels met betrekking tot het 

gebruik van het voertuig proactief te controleren. 

 

* inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion 

** inclusief Azoren en Madeira 

*** inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla 

**** inclusief Gibraltar en Noord-Ierland 
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