Instructie e-snorscooter
1.

Je gaat op de e-scooter zitten en je start de e-scooter door de sleutel in het contactslot te steken en
de sleutel rechtsom te draaien. Je ziet de wijzer van de accumeter op het dashboard oplopen en de
e-scooter is klaar voor gebruik. LET OP, je hoort dus niets maar de e-scooter gaat rijden bij het
draaien aan het rechtse handvat (gashendel).

2.

Schrijf voor vertrek de kilometerstand op of maak een foto van de kilometerstand.

3.

Maximale belasting van de e-scooter mag niet hoger zijn dan 180 kg (Novi 150 kg).

4.

De actieradius is afhankelijk van de belasting, rijstijl en de weersomstandigheden. Met 1 acculading
kan je ± 60 kilometer rijden. Vertrouw niet op de accumeter maar let op je gereden kilometers,
capaciteit kan afwijken van de werkelijke hoeveelheid stroom die nog in de accu zit.

5.

Zolang de standaard uit staat kan je niet wegrijden, draai langzaam aan het rechtse handvat
(gashendel) totdat je voelt dat de e-scooter gaat rijden. Eenmaal goed in beweging (voldoende
snelheid), zet dan pas je voeten op de e-scooter.

6.

Bij het linkse handvat zit de richtingaanwijzer, je bedient deze door de schuifschakelaar naar die kant
te drukken waarheen je wilt afslaan. Vergeet na het afslaan niet om de richtingaanwijzer uit te zetten
door op het middelste knopje te drukken.

7.

De bestuurder is verplicht om zich aan de in Nederland geldende verkeersregels te houden.

8.

Het is bij wet verboden om onnodig te claxonneren, doe dit dus alleen in een uiterste noodsituatie.

9.

Bij een tussenstop of langdurig verlaten van de e-scooter dien je de e-scooter op stuurslot te zetten
en met achterkant van de contactsleutel het sluitplaatje voor het contactslot draaien (niet mogelijk
bij de Emco Nova R2000) De e-scooter met bijgeleverd klasse-4 slot door het voorwiel aan een
onlosmakelijk object vast te zetten.

10. Bij een stop kan je eventueel de accu opladen met bijgeleverde acculader (vanaf 2 dagdelen, hiermee vergroot
je de actieradius),

volg de afbeeldingen die op de bovenkant van deze acculader staan.

11. Het is verboden om je met de e-scooter buiten de officiële begaanbare paden te begeven.
12. Gebruik de e-scooter als een goede huisvader en waarvoor deze ontworpen is.
13. Bij pech kan je met bellen met De Bever Verhuur: +31 187 689100 | +31 6 23307827.
Pechhulp: LET OP! hieraan zijn kosten verbonden behalve als het een technisch mankement is
(leeggereden accu of lekke band is geen technisch mankement)

14. Bij schade: vul het schadeformulier in en neem direct contact op met De Bever Verhuur.
15. Tot slot wensen wij je/jullie een fijne, plezierige en zorgeloze rit toe en geniet van de omgeving.
Tijdsduur dagdeel is 4 uren, een hele dag vanaf 9:00 tot 21:00 uur van april tot oktober en vanaf 9:00 tot 17:00 uur van oktober tot april.
Openingstijden kantoor: april tot oktober 9:00 tot 12:15 en 12:45 tot 17:30, oktober tot april 9:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00. Zondags gesloten.
Pechhulp is niet inbegrepen in de huurprijs: voorrijkosten € 33,00 (tot 30 min. uit en thuis) daarna € 11,00 per 10 min.
Pechhulpverzekering per persoon € 33,00 (€ 15,00 retour wanneer deze niet gebruikt wordt), reparatiekosten niet inbegrepen.
Pechhulpverzekering voor groepen € 125,00 (€ 60,00 retour wanneer deze niet gebruikt wordt), reparatiekosten niet inbegrepen.
Alle huurvoorwaarden zijn te vinden op www.debever.com/huurvoorwaarden.
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