CRT- CRE huurcontract Yamaha R6 GYTR
Huurvoorwaarden Yamaha R6 GTYR om deel te nemen aan door
CRT- of CRExperience georganiseerde events.
 bij huur volledige dag betaalt huurder voor aanvang van het event het huurbedrag van
€ 300,00 plus de borgsom van € 800,00; de huur per CRT sessie bedraagt € 60,00 plus
de borgsom van € 800,00; bij deze bedragen is geen verzekering voor materiele schade
inbegrepen, huurder is zelf verantwoordelijk voor de totale schade
 schade aan de motor wordt door CRT BV, in samenspraak met Yamaha Motor Europe,
branch Benelux bepaald, en is bindend; schade wordt door Yamaha Motor Europe,
branch Benelux gerepareerd waarbij ook het arbeidsloon in rekening wordt gebracht
 de borgsom wordt bij inlevering van de motor volledig terugbetaald indien er geen schade
aan de motor geconstateerd wordt; bij schade lager dan de borgsom wordt de schade
van de borgsom afgetrokken; bij schade hoger dan de borgsom vervalt de volledige
borgsom aan de verhuurder en wordt de huurder het restbedrag van de schade in
rekening gebracht
 huurder blijft gedurende de huurperiode financieel verantwoordelijk voor de motor bv. bij
diefstal uit het rennerskwartier waarbij wordt uitgegaan van de dagwaarde van de motor
 motor is af getankt met 98Ron, motor ook weer af getankt met 98Ron retourneren
 motor dient direct na het event in dezelfde staat ingeleverd te worden in welke hij
verkeerde aan het begin van het event uitgezonderd normale gebruiksschade zoals bv.
steenslag
 motor mag alleen gebruikt worden bij door CRT- of CRExperience georganiseerde
events, motoren kunnen niet gehuurd worden voor IDC races of andere races
 ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande en akkoord te
gaan met de in dit huurcontract genoemde bepalingen en voorwaarden.
 bij geschillen geldt het Nederlands recht
Huurovereenkomst overeengekomen tussen huurder: ……………………………..……………..
en CRT BV.
Naam huurder:……………………………………… Mob.nr. …………………..……………………
Adres huurder: ………………………………………………..……………………………………….
Postcode: ……………………………… Woonplaats: …………………….………………………..
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Handtekening huurder: ……………………………………………………..…………………………
Namens CRT BV: ………………………….…….. Handtekening: …………………….……..……

Gelezen en voor akkoord ondertekend.
Door het plaatsen van de handtekening
gaat huurder akkoord met de gestelde
voorwaarden in deze huurovereenkomst.

CRT BV
Meerkoetweg 38
7331 CR Apeldoorn

