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De verhuur van de voertuigen door Motoragazzi S.r.l., met geregistreerde zetel in Sona (VR), Via Caliari n. 8, BTW N. IT03640630988 (te
benoemen als “Verhuurder”) wordt geregeld door en onder voorbehoud van aanvaarding door de Klant (zowel natuurlijke als rechtspersoon)
van deze Algemene Huurvoorwaarden, het Huurdocument, de Prijslijst, de Schade- en boetelijst-tabel, het contract voor Achteraf vorderen van
kosten en het Privacybeleid dat van kracht was op het moment van ondertekening van het Huurdocument.
1. Doel van de overeenkomst
1.1. De verhuurder stelt de klant een huurvoertuig ter beschikking (bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot: motorvoertuig, motorfiets,
bromfiets, fiets, enz.) dat in goede staat van onderhoud wordt afgeleverd en dat voorzien is van alle documenten die nodig zijn voor het verkeer,
met inbegrip van een kopie van de groene kaart en van het verzekeringsmerk, indien deze door de wetgeving die van kracht is, worden vereist.
1.2. Het voertuig wordt op het moment van de huur afgeleverd met een volle tank benzine en kan worden uitgerust (afhankelijk van de situatie)
met smartphone met 4G internettoegang, smartphonehouder, USB-kabel en etui (optioneel), valbeugels, helmkoffer, sleutelhanger met
contactsleutel en sleutel van de topkoffer.
2. Aflevering van het voertuig en start van de verhuur
2.1 De huurperiode, die minimaal 4 uur bedraagt, gaat in op het moment dat Motoragazzi S.r.l. of een van zijn filialen (hierna te noemen de
“Verhuurder”) het voertuig aflevert aan de Klant, dat in goede staat wordt afgeleverd en kan worden uitgerust met een smartphone met 4Ginternettoegang, USB-kabel en etuitje (optioneel), smartphonehouder, volle tank benzine, valbeugels, topkoffer, sleutelhanger met
contactsleutel en sleutels voor de topkoffer, en alle documenten die nodig zijn om te rijden, inclusief een kopie van de groene verzekeringskaart,
verzekeringscertificaat en merkteken.
2.2 Bij aflevering van het voertuig controleert de Klant samen met het verantwoordelijke personeel van de Verhuurder de staat en uitrusting en,
in het bijzonder, verifieert de Klant dat het voertuig in perfecte staat verkeert, geleverd is met de uitrusting zoals aangegeven in de
Huurovereenkomst en vrij is van overige goederen of andere eigendommen en committeert de Klant zich aan het retourneren van het voertuig
in dezelfde staat, met uitzondering van de slijtage die overeenkomt met de duur van de huurperiode en de afgelegde kilometers.
2.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het personeel van de Verhuurder, dat verantwoordelijk is voor elke afwijking met de inhoud
van de Verhuurbrief, te informeren en dit in overleg met het personeel vast te stellen voordat het voertuig wordt opgehaald.
2.4 Indien de klant nalaat dit te doen, machtigt de Klant de Verhuurder om hem/haar alle geconstateerde afwijkingen in rekening te brengen bij
het inleveren van het voertuig door het verantwoordelijke personeel, ten opzichte van de staat van aflevering van het voertuig.
2.5 Het is geheel naar eigen inzicht van de Verhuurder om het sluiten van de huurovereenkomst met de Klant te weigeren, in het bijzonder in
geval van diefstal, schade of ongevallen met aansprakelijkheidskosten die zich hebben voorgedaan tijdens eerdere verhuringen of in geval van
eerdere betalingen die niet zijn voldaan aan de Verhuurder.
2.6 Om een voertuig van de Verhuurder te besturen, moet de Klant een rijbewijs hebben dat geldig is (dwz geaccepteerd in Italië) en van kracht
is (niet verlopen), minstens eenentwintig jaar oud zijn en in het bezit zijn van genoemd rijbewijs voor minimaal twee jaar. De Verhuurder kan in
geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de geldigheid / echtheid van het document dat hem wordt getoond, behalve gepaste
zorgvuldigheid.
3 Assistentie aan het voertuig
3.1 In geval van een ongeval, pech en/of noodzaak om het gehuurde voertuig te laten vervoeren, dient de Klant onmiddellijk contact op te
nemen met de Verhuurder op het nummer dat vermeld staat in de documentatie die bij het voertuig geleverd is, met daarin alle benodigde
informatie.
3.2 Verhuurder is feitelijk de enige persoon die bevoegd is om onderhoud en/of reparaties aan de motorfiets uit te voeren. Alle onderhoud en/of
reparaties uitgevoerd aan het aan de Klant toegewezen voertuig zonder toestemming van de Verhuurder en/of in werkplaatsen die niet aan de
Verhuurder zijn verbonden, worden door de Verhuurder om welke reden dan ook niet vergoed.
3.3 Indien de Klant om een vervangend voertuig vraagt, behoudt de Verhuurder zich het recht voor om naar eigen inzicht te beslissen over het
al dan niet ter beschikking stellen van het vervangende voertuig, mede op basis van de beschikbaarheid van voertuigen op de plek en tijdstip
van het verzoek van Klant.
4. Verzekering
4.1 De Verhuurder garandeert dat het gehuurde voertuig is verzekerd met een polis voor burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voertuigen
(RCA) met de minimumlimieten en -tarieven die vereist zijn door de wet- en regelgeving die van kracht is. Een uittreksel van het beleid dat aan
de wettelijke vereisten voldoet, is beschikbaar via de volgende link.
4.2 In elk geval dekt de polis geen schade die de bestuurder heeft geleden, noch zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door zijn eigen daden en enige nalatigheid aan eigendommen en dieren die met hem worden vervoerd, noch dekt de polis schade als gevolg
van niet-naleving van verkeersopstoppingen en/of gevarenborden, of in ieder geval als gevolg van het niet naleven van wet- of regelgeving.
4.3 Aangezien de voertuigen niet door een uitgebreide (KASKO) verzekering kunnen worden gedekt, verklaart de Klant zich ervan bewust te zijn
dat de waarde van het gebruikte voertuig (met specifieke verwijzing naar het motorvoertuig), inclusief alle geïnstalleerde apparatuur, € 7.500, (zevenduizend vijfhonderd / 00 euro) bedraagt.
4.4 In het geval van een ongeval veroorzaakt door de Klant door zijn eigen schuld en verantwoordelijkheid en waarbij derden betrokken zijn,
ongeacht de schade veroorzaakt aan het gehuurde voertuig (die, indien van toepassing, uiteindelijk in rekening zal worden gebracht volgens de
Tabel voor schadevergoedingen en compenserende vergoedingen), zal Motoragazzi de Klant, naast de administratieve kosten voor het
afhandelen van het claimdossier (zie Tabel voor schadevergoedingen en compenserende vergoedingen), het aanvullende bedrag in rekening
brengen dat op zijn beurt door zijn eigen leverancier / fabrikant / verzekeraar in rekening is gebracht als een niet-elimineerbaar eigen risico.
4.5 Door ondertekening van deze Huurovereenkomst aanvaardt de Klant derhalve alle voorwaarden van de door de Verhuurder ondertekende
verzekeringspolis, die op uitdrukkelijk verzoek aan de Klant beschikbaar is.

5. Bij een ongeval
5.1 In het geval van een ongeval, zal de Klant direct en in elk geval zo spoedig mogelijk:
A) de Verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte brengen, en vervolgens binnen 24 uur een gedetailleerd rapport afleveren met daarin vermeld
alle schade en/of vandalisme, ingevuld op het formulier dat bij de voertuigdocumenten is gevoegd (CAI, minnelijke verklaring van ongeval);
B) informeer de dichtstbijzijnde politieautoriteit;
C) notie nemen van de namen en adressen van de partijen en getuigen;
D) de Verhuurder alle andere nuttige informatie verstrekken;
E) de instructies opvolgen die de Verhuurder zal geven met betrekking tot de bewaring en/of reparatie van het voertuig, in overeenstemming met par. 3
en 4 ook;
F) in geval van een claim bij een tegenpartij, verplicht de Klant zich, als aan de voorwaarden voldaan, tot het ondertekenen van het CAI-formulier, dat
door de Klant verplicht aan de Verhuurder moet worden afgeleverd binnen 24 uur of binnen de termijn van de huur, als deze samenvallen;
G) het voorziene eigen risico van € 250.00 (tweehonderdvijftig/00 euro) betalen in geval van een ongeval met schuld.
5.2 Indien de Klant geen schade heeft veroorzaakt of geleden heeft, ook al is hij betrokken bij een ongeval, moet hij dit ongeval altijd melden bij het
afleveren van het voertuig aan de Verhuurder, zodat hij zijn rechten kan beschermen tegen fraude of ongegronde claims.
5.3 Als de klant nalaat een claim in te dienen, ook al is hij erbij betrokken geweest, aanvaardt hij de heffing van de relatieve boete overeenkomstig de
Tabel voor schadevergoedingen en compenserende vergoedingen, ook vanwege aanzienlijke organisatorische ongemakken en hogere
verzekeringskosten die de Verhuurder lijdt als gevolg van het weglaten van informatie door de Klant.
5.4 De verhuurder kan in geen geval door de klant of door de door hem vervoerde personen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou
kunnen voortvloeien uit het gebruik van het voertuig, uit verkeersongevallen, uit schade of problemen van welke aard dan ook die het gevolg zijn van
vertraging bij het inleveren van het gehuurde voertuig, of uit welke andere oorzaak dan ook die buiten de wil van de Verhuurder valt.
5.5 In het geval dat de Klant door zijn opzettelijk wangedrag of nalatigheid enige vorm van schade heeft veroorzaakt aan het voertuig en aan de
goederen die eraan zijn toegewezen/ermee zijn vervoerd, moet hij aan de Verhuurder alle reparatiekosten vergoeden, voertuigimmobilisatie,
waardeverlies en alle andere incidentgerelateerde kosten (gevolgschade en gederfde winst).
5.6 In gevallen waarin het voertuig niet kan worden gerepareerd, omdat de schade de waarde van het voertuig overschrijdt, zal de Klant aan de
Verhuurder het volledige bedrag van het eigendom betalen, voor een bedrag van € 7.500,00 (zevenduizend vijfhonderd / 00 euro), binnen en niet later
dan 7 (zeven) dagen na het verzoek van de Verhuurder.
6. Plichten van de Klant
6.1 De Klant is de bewaarder van het voertuig en erkent dat hij er geen eigendomsrechten op bezit.
6.2 De Klant moet het voertuig houden en gebruiken met de nodige zorgvuldigheid van een goede vader van het gezin, en in het bijzonder alle
beveiligingssystemen activeren die bij het voertuig worden geleverd (bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot: antidiefstalvoorzieningen, stuursloten
enzovoort), en mag niet toestaan dat het voertuig voor de volgende doeleinden wordt gebruikt:
- om mensen en/of spullen te vervoeren voor commerciële doeleinden;
- om voertuigen, aanhangwagens of andere voorwerpen te duwen of te slepen;
- om deel te nemen aan races, wedstrijden of snelheidstests;
- om dieren te vervoeren en het is ook niet toegestaan te rijden onder invloed van alcohol, drugs, verdovende middelen of enige andere stof die zijn
bewustzijn of reactievermogen kan verminderen.
6.3 De Verhuurder en zijn tussenpersonen behouden het absolute recht om de levering van het voertuig te weigeren:
- indien de Klant zich op het moment van levering in een psychofysische toestand bevindt die ongepast en/of in strijd is met de wet;
- voor een doel dat in strijd is met de wet, voorschriften en bevelen van de autoriteiten;
- aan een andere persoon dan de Klant (tenzij die persoon vooraf in de Verhuurbrief is aangegeven en geautoriseerd door de Verhuurder);
- buiten de landsgrenzen (Italië);
- voor het rijden op onverharde wegen, autosnelwegen en tolwegen;
- in geen geval aan derden.
7. Compenserende vergoedingen en aansprakelijkheid van de Klant
7.1 De Klant, als bewaarder van het voertuig gedurende de gehele huurperiode, verplicht zich ertoe
A) om over te gaan tot betaling van enige boete en/of boete die hem tijdens de huurperiode zijn opgelegd en om de Verhuurder alle
andere/aanvullende betalingen te vergoeden, inclusief gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door en/of als gevolg van een resultaat
van de verhuur; voor het doorsturen/ zoeken/ verzenden/ verwerken van enig administratief papierwerk erkent de Klant aan de Verhuurder een eenmalig
bedrag van € 40,00 (veertig / 00 euro);
B) de verschuldigde bedragen voor parkeer- of snelwegtol voor de huurperiode te betalen, indien deze niet rechtstreeks door hemzelf betaald is;
C) in geval van verlies en/of schade van welke aard dan ook aan het voertuig tijdens de huurperiode, de Verhuurder het bedrag te betalen dat
overeenkomt met het verlies en/of de schade, inclusief eventuele boetes/eigen risico, alles in overeenstemming met de aangegeven tarieven in de
Verhuurbrief of in de geldende tarieven. Zie hier van toepassing zijnde schade kosten: www.motoragazzi.com/damage/brera/,
www.motoragazzi.com/damage/vespa/ ;
D) om alle bedragen die de Verhuurder moet betalen onmiddellijk (op voorhand) terug te betalen om op eenvoudig verzoek van de Verhuurder geen
verdere boetes/sancties op te lopen; in geval van te late terugbetaling van de door de Verhuurder gemaakte kosten, zal de Klant dit bedrag plus rente
betalen tegen een tarief van 5 (vijf) procent;
E) om het voertuig binnen de overeengekomen voorwaarden terug te brengen; elke vertraging in het afleveren na de eerste 30 minuten vanaf het
afgesproken tijdstip, wordt beschouwd/berekend als de huurprijs voor de hele dag. Voor elke dag volgend op de dag voorzien voor de levering, zal een
boete van € 150,00 (honderdvijftig/00 euro) aan de Klant in rekening worden gebracht;
F) aan Verhuurder een bijkomend vast bedrag van € 100.00 plus € 2,00 per kilometer (km) te betalen, indien de Klant het voertuig niet terugbrengt op
de plek waar deze is gehuurd; het genoemde aantal kilometers wordt berekend op basis van de afstand tussen de plaats waar het voertuig wordt
achtergelaten of opgehaald en hoofdkantoor van de Verhuurder, gevestigd in Sona (VR), naast alle andere eventuele kosten die aan de Verhuurder in
rekening worden gebracht voor het terughalen van het gehuurde voertuig; deze bedragen worden ook in rekening gebracht in het geval dat het voertuig
moet worden teruggehaald na een ongeval.
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G) In geval van een ongeval met letsel of als de autoriteiten besluiten het voertuig in beslag te nemen/ verbeurd te verklaren/ weg te slepen/ in
bewaring te stellen om elke andere reden die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig en die toe te schrijven is aan de Klant, zal de Klant een
boete betalen die wordt berekend vanaf van minimaal € 150,00 (voor 1 dag inbeslagname) tot maximaal € 9.000,00 (voor 60 dagen
inbeslagname).
H) aan de Verhuurder een variabel bedrag te betalen, afhankelijk van het gehuurde voertuigmodel, dat loopt van € 200,00 (tweehonderd / 00
euro) tot € 700,00 (zevenhonderd / 00 euro) in geval van verlies van de autosleutel of van de voertuigdocumenten.
I) aan de Verhuurder € 200,00 (tweehonderd/00 euro) te betalen in geval de sleutels onder de stoel van het voertuig, onder het zadel of in de
topkoffer opgeborgen zijn.
L) aan de Verhuurder het bedrag van € 500,00 (vijfhonderd / 00 euro) te betalen in geval van verlies/ diefstal van de gps-navigator of
smartphone, indien deze daadwerkelijk bij het begin van de huur werden afgeleverd;
M) aan Verhuurder het verschuldigde bedrag voor het vullen van de benzinetank te betalen tot hetzelfde niveau als op het moment van levering,
verhoogd met € 20,00 (twintig / 00 euro) servicekosten. Met specifieke verwijzing naar het punt Brandstof, staat in de Huurbrief een indicatie van
de hoeveelheid brandstof die aanwezig is op het moment van verhuur en de hoeveelheid die de tank dus bevat bij teruggave (dezelfde als bij
aanvang van de verhuur). Het staat de Klant dus vrij om zelf te beslissen of hij het voertuig zelf bijtankt alvorens het voertuig terug te brengen
(zodat de tank de aangegeven hoeveelheid brandstof bereikt) of rechtstreeks aan het inleverkantoor de kosten van het tanken te betalen, zoals
bepaald door de hoogste prijs die wordt gehanteerd door de tankstations binnen een straal van 5 km. De Klant krijgt echter geen vergoeding
voor extra brandstof die het brandstofpeil op het moment van levering overschrijdt.
N) om de Verhuurder de kosten van reparatie en/ of schoonmaak van het voertuig te betalen indien het aan het einde van de huurperiode met
onuitwisbare vlekken en/ of brandplekken wordt ingeleverd.
8. Teruggave van het voertuig en het afsluiten van de huur
8.1 De Klant is verplicht het voertuig op de overeengekomen datum en tijd bij de Verhuurder terug te brengen, of voor deze datum en tijd indien
de Verhuurder daar uitdrukkelijk om verzoekt.
8.2 De Klant kan de termijn voor het terugbrengen van het voertuig verlengen door ten minste 24 uur voor het verstrijken van de termijn een
verzoek in te dienen, en de verhuur mag alleen worden voortgezet na toestemming van de Verhuurder.
8.3 Indien het voertuig niet op tijd wordt ingeleverd, zal de Klant aan de Verhuurder de extra vergoeding voor elke dag vertraging betalen,
evenals alle andere vergoedingen genoemd in deze algemene voorwaarden, de Prijslijst en de Schade- en Boetetabel, alsmede de bepalingen
van artikel 7 van deze overeenkomst, totdat de Verhuurder het voertuig weer in bezit heeft.
8.4 De Klant dient de Verhuurder alle kosten te vergoeden die zijn gemaakt voor het terughalen van het voertuig tot aan de daadwerkelijke
overname zoals daarin vermeld en zoals bepaald in artikel 7 van deze overeenkomst.
8.5 De huurperiode eindigt op het moment dat de Verhuurder het voertuig overhandigd krijgt en de controle van de staat van het voertuig op
het moment van teruggave, in overleg met de Klant, voltooit. Het voertuig moet worden ingeleverd op het tijdstip vermeld in de Verhuurbrief en
in ieder geval tijdens de openingsuren van de locatie waar de verhuur is gestart.
8.6 De Verhuurder is niet verplicht eigendommen van de Klant te bewaken of terug te geven en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld
voor verlies of beschadiging van voorwerpen die tijdens of na de huurperiode in het voertuig zijn vervoerd, achtergelaten of vergeten.
Voorwerpen die bij teruggave van het voertuig in het voertuig worden achtergelaten, worden behandeld alsof zij waren achtergelaten, zonder
enige verplichting tot bewaring door de Verhuurder.
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12. Toepasselijk recht
Het recht dat van toepassing is op het huurcontract waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Italiaanse recht en voor alle zaken
die niet uitdrukkelijk zijn bepaald, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (1571 en volgende),
evenals de andere wetten die op dit gebied van kracht zijn.
13. Exclusieve conventionele jurisdictie.
Voor elk geschil dat kan ontstaan met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst, is de rechtbank van Verona
(Italië) exclusief bevoegd, met uitsluiting van het algemene forum van de verweerder, van het forum contractus, van het forum distinatae solutionis en
het forum zoals bepaald in het derde lid. van kunst. 1182 van het Burgerlijk Wetboek.
14. Wijziging van de algemene voorwaarden
In deze Algemene Voorwaarden mogen geen wijzigingen worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van een vertegenwoordiger van de
Verhuurder met een schriftelijke volmacht.
15. Woonplaats van de Klant en communicatie met de Klant
De Klant verklaart dat hij zijn woonplaats kiest op het adres dat aan de Verhuurder is meegedeeld, zoals blijkt uit de Huurbrief. Tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven door de klant, zal communicatie over het contract plaatsvinden op het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven.

Handtekening van de klant

/____________________________________________
Handtekening van de klant

Ondergetekende
eigenaar van de kaart # 0000 0000 0000 0000
, vervaldatum 00/00
gebruikt op het moment van verhuur, erkent en aanvaardt vanaf nu alle kosten die hierbij in de algemene voorwaarden worden vermeld, met inbegrip
van, in het bijzonder, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot: brandstof, eigen risico verzekering, boetes, schade aan het voertuig ontdekt bij
aflevering, pechhulp, gederfde winst, schade die zich voordoet, gemiste huur, en machtigingt Motoragazzi S.r.l. om deze af te schrijven van de eigen
Creditcard van de Klant.

9. Huurprijzen
9.1 De Klant kan, naast de betaling aan de Verhuurder van het bedrag dat vermeld staat in de Verhuurbrief en de bedragen die voorzien zijn in
de boetes, verplicht worden om bij de ondertekening van de Huurovereenkomst een waarborg te betalen, uitsluitend te betalen met een
kredietkaart, die kan variëren (afhankelijk van het gehuurde voertuig) tussen 300,00 € (driehonderd/00 euro) en 800,00 € (achthonderd/00
euro), om naleving van de algemene en bijzondere voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn bepaald te garanderen.
9.2 Het is wel te verstaan dat deze borgsom zal worden geretourneerd aan het einde van de huurperiode en nadat het voertuig is geïnspecteerd
en de naleving van de algemene en specifieke voorwaarden van de Overeenkomst is geverifieerd.
9.3 Alle bedragen vermeld in deze Overeenkomst zullen door de Klant worden betaald, ongeacht of hij een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon is; in het laatste geval verklaart de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap onvoorwaardelijk en zonder enig
voorbehoud de betalingsverplichting te aanvaarden, samen met de vennootschap die hij vertegenwoordigt op het moment van ondertekening.
10. Betaling met creditcard en achteraf vorderen van kosten
10.1 De Klant dient op het moment van verhuur een geldige creditcard te overleggen waarop alle huurgerelateerde kosten in rekening worden
gebracht.
10.2 De Verhuurder kan in ieder geval naar eigen goeddunken weigeren het voertuig aan de Klant te verhuren.
10.3 Door zijn creditcardgegevens te verstrekken, machtigt de Klant de Verhuurder om alle verschuldigde kosten die voortvloeien uit de huur en
daaruit voortvloeien, in rekening te brengen en aanvaardt hij dat de creditcard zal worden gedebiteerd voor alle bedragen die na het einde van
het contract verschuldigd zijn, met inbegrip van schadevergoedingen, boetes, tolgelden, parkeergelden, vervoer, kosten voor dossierbeheer,
kosten voor het herstel van het voertuig, kosten voor pechhulp, kosten voor herstel en/of reiniging van het voertuig indien het aan het einde van
de huurperiode wordt terugbezorgd met beschadigingen (vlekken en/of brandplekken), verwijderingskosten van alle voorwerpen die door de
Klant zijn achtergelaten en alle andere huurkosten die in dit contract zijn vermeld.
10.4 De dienst “Achteraf vorderen van kosten” stelt de Verhuurder in staat om alle bedragen die verband houden met de verhuurdienst aan de
Klant in rekening te brengen; de in rekening gebrachte bedragen moeten worden gedocumenteerd en betrekking hebben op de Klant.
11. Privacy
11.1 De Klant wordt geïnformeerd dat, op grond van Wetsbesluit nr. 196/03 en latere wijzigingen en aanvullingen, de door de Klant verstrekte
gegevens kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde regelgeving. De gegevensbeheerder is, in overeenstemming
met de Privacycode, Motoragazzi S.r.l, met geregistreerde zetel in Sona (VR), via Caliari 8, 37060, Italië.
11.2 Deze gegevens worden door de Verhuurder gebruikt en verwerkt met instrumenten die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid
ervan te garanderen, en de verwerking zal worden uitgevoerd door personen die uitdrukkelijk zijn geïnstrueerd volgens de methoden, voorzien
door de Privacycode.
11.3 Deze data kunnen door de Verhuurder worden gebruikt om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen een aanmaning te sturen naar een
Klant die verantwoordelijk is voor een overtreding van de wegcode of andere wettelijke bepaling.
11.4 De Klant kan te allen tijde de informatie verkrijgen waarnaar wordt verwezen in Art. 8 van de Privacycode en zijn rechten uitoefenen door
een aangetekende brief te sturen naar Motoragazzi S.r.l., Via Caliari 8, Sona (VR), 37060, Italië.

/____________________________________________
Handtekening van de klant

Overeenkomstig de artikelen 1341 en 1342 van het Burgerlijk Wetboek, stemmen de partijen, na zorgvuldige lezing, uitdrukkelijk schriftelijk in met de
volgende clausules: 2) Levering van het voertuig en aanvang van de verhuur; 3) Bijstand aan het voertuig; 4) Verzekering 5) Bij een ongeval; 7)
Compenserende vergoedingen en aansprakelijkheid van de Klant; 9) Huurprijzen; 10) Betaling met creditcard en Achteraf vorderen van kosten; 12)
Toepasselijk recht; 13) Exclusieve conventionele jurisdictie; 15) Woonplaats van de Klant en communicatie met de Klant.

/____________________________________________
Handtekening van de klant

Plaats:

25088, Via Lungolago Giuseppe Zanardelli 32, Toscolano-Maderno (BS), Italia

Datum:

11 juli 2021

