
 

 
 
 
Op de 
(onder-

)huurovereenkomst zijn volgende afspraken van toepassing: 
 
1. De (onder-)huurder van de go-cart(s) verklaart de go-cart(s) in goede staat ontvangen te hebben. 
De (onder-)huurder erkent, indien zijn verantwoordelijkheid bij schade vaststaat, zelf in te staan voor de betaling 
van de schade aan de go-cart(s) en/of de schade veroorzaakt aan derden. 

2. Verplichtingen in hoofde van de (onder-)huurder: 
- De (onder-)huurder verbindt er zich toe om het verkeersreglement na te leven. 

- De (onder-)huurder verbindt er zich toe om de go-cart tegen het bepaalde einduur stipt terug binnen te 
brengen. Bij overschrijding van de duur van de huur kan een bijkomend uur aangerekend worden. 

- Iedere schade aan de go-cart(s) onmiddellijk te melden. 

- Indien de go-cart gestald wordt tijdens de huur, wordt deze slotvast gemaakt of in de onmiddellijke 
omgeving gestald onder het toeziend oog van de (onder-)huurder. 

- Bij de huur van de go-cart dient de (onder-)huurder een identiteitskaart als onderpand te geven aan de 
verhuurder. 

- De (onder-)huurder verklaart dat er minstens één gebruiker van de go-cart de leeftijd van 16 jaar bereikt 
heeft. 

 
3. Duur van de huur: 

De (onder-)huurder huurt een go-cart van …..h….. tot maximum ….h.........op …………(datum). 

     
4. Huurprijzen: De huurprijs bedraagt € 15 /uur/go-cart voor het eerste uur; ieder bijkomend aansluitend uur 
wordt getarifeerd aan € 10 / uur/go-cart. 

 
5. Kosten ten gevolge van beschadiging, verlies of diefstal van de go-cart, vallen ten laste van de (onder-
)huurder, wanneer zijn burgerlijke aansprakelijkheid vaststaat. Bij verlies, diefstal of volledige  
teloorgang van de go-cart, wordt de werkelijke waarde van de go-cart bepaald door de eigenaar van de go-cart, 
mits voorlegging van bewijsstukken. 
De (onder)huurder sluit de nodige verzekeringen af voor de burgerlijke aansprakelijkheid n.a.v. schade aan 
derden 
 
6. Lichamelijke schade opgelopen tijdens het gebruik van de go-cart(s) kan niet verhaald worden op de 
verhuurder noch op stad Menen. Ieder gebruik van de go-cart gebeurt op eigen risico. 
 
 
Voor kennisname van het reglement: 
 
De huurder en/of gebruiker, 
( Naam en handtekening ) 
 
 
……………………… 

HUURREGLEMENT GO-CART(S) 
 



 
 


