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1. Huurovereenkomst #
Dit formulier is onderdeel van een tussen Huurder en Verhuurder via de website gesloten
Huurovereenkomst. De Huurder en Verhuurder dienen bij aanvang en einde van de Huurperiode alle
items te doorlopen op de Huurovereenkomst en het Overdrachtsformulier, en door aan te vinken en
ondertekenen, beiden akkoord te geven op het Overdrachtsformulier. Ondertekening geeft officieel het
begin en eind van de Huurperiode aan.
HUURDER

VERHUURDER

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Email
Mobiel nummer
Rijbewijs nummer | cat.
Geboortedatum

|
MOTOR

Merk & type
Kenteken
Totale huurprijs
Beveiligingsclausule

1

KM vrij per dag

175KM. €0.24 per extra gereden kilometer

Eigen risico

€ 1000,- per schade gebeurtenis

Rechtsbijstand motorrijtuig
huurder

ja

De Huurder en Verhuurder verklaren door ondertekening dat de ingevulde informatie overeenstemt met opgave op
www.motoshare.nl. Op de dienst van MotoShare zijn de Algemene Voorwaarden, OHRA Polisvoorwaarden (MTV1804) en
Masterpolis MotoShare (MS1804) van toepassing die de Huurder en Verhuurder op de website hebben gezien en geaccordeerd.
Onze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op https://motoshare.nl/over-ons/algemene-voorwaarden.
Tijdens de Huurperiode zijn Verhuurder en Huurder verzekerd bij OHRA onder MasterPolis MotoShare. In geval van schade, maak
direct na het ontstaan en aan het einde van de huurperiode (samen met de Verhuurder) foto’s van verschillende hoeken. Huurder
vult daarnaast direct het Europees Schade-aangifte formulier in na een gemaakte schade (ook bij eenzijdige schade). Voor de
volledige tekst verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden en de Masterpolis MotoShare op motoshare.nl/platform/verzekering.
Let op! De verzekering is in dag en tijd gebonden aan de overeengekomen Huurperiode. De Huurovereenkomst gaat in wanneer
beide partijen het Overdrachtsformulier hebben ondertekend.
Beveiligingseis
Clausule 1

ART-goedgekeurd slot klasse 4 is verplicht
U bent alleen verzekerd tegen diefstal en joyriding, als de motor was afgesloten met:
1. het standaardslot dat is ingebouwd in de motor; én
2. een (schijf en/of ketting)slot met het ART-keurmerk, klasse 4.
U moet kunnen aantonen dat deze beveiliging aanwezig was. Dat toont u aan met de sleutels en met de
aankoopnota.
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2. Overdrachtsformulier
2.1 GEGEVENS VERHUUR:

Bij vertrek

Bij terugbrengen

Datum:
Tijd:
KM-Stand (niet de dagteller)
De laatste vier-cijfers van het
rijbewijsnummer van de huurder:

|cat.

De laatste vier-cijfers komen overeen
met het rijbewijsnummer op pag.1:

Ja, verhuurder heeft dit gecontroleerd

Motorrijbewijscategorie van huurder
is voldoende om de motor te besturen:

Ja, verhuurder heeft het rijbewijs gezien en dit gecontroleerd

Groene kaart en schadeformulier:

Ja, verhuurder heeft deze documenten overgedragen

Benodigde sloten zijn overgedragen:

Ja

Ja

2.2 STAAT VAN DE MOTOR:
Maak als eigenaar foto’s of een video van de motor en de schade voordat je de motor meegeeft. Op
deze manier is geen twijfel bij eventuele (kleine) schades.
WhatsApp foto’s naar MotoShare
op +31 6 4228 0821:

Ja

Ja

Omschrijf aanwezige schade:

Veiligheid van de motor gecontroleerd:

Ja, en wij hebben de motor veilig bevonden

(zie email “Voorbereiding huurperiode” en doorloop BRAVOK veiligheidschecks)

(!) Moet je als verhuurder op bovenstaande vragen Nee beantwoorden? Geef de motor niet mee.
2.3 EIGEN RISICO:
MotoShare controleert niet de veiligheid van motoren die op het platform worden aangeboden.
Voordat de Huurder gebruik maakt van een via de MotoShare website gehuurde motor, dienen de
Huurder en Verhuurder goed de veiligheid van de motor te controleren. De Verhuurder verklaart niet op
de hoogte te zijn van gebreken aan de motor. De Huurder verklaart de motor geheel op eigen risico te
huren en besturen. De Verhuurder en MotoShare P2P B.V. zijn nimmer aansprakelijk voor schade,
diefstal, enige lichamelijk letsel of gevolgschade van de Huurder door het (ver)huren van de motor.
Handtekening Huurder:

Handtekening Verhuurder:
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