
EAGLERIDER VOORWAARDEN 
 
HUREN VOORWAARDEN 
VEREISTEN VOOR MOTORHUUR 
U moet minimaal 21 jaar oud zijn;  
U moet in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs;  
U moet in het bezit zijn van een creditcard van een van de 
grotere creditcardmaatschappijen 
 
WAT IS INBEGREPEN BIJ DE HUURPRIJS 
Ongelimiteerde mijlen (geselecteerde modellen) en geen 
uursveranderingen; 
gebruik van een voertuig voor 24 uur.  
Veiligheidsuitrusting. 
 
KLANT ORIËNTATIE 
Iedere klant krijgt voorbereidingsinformatie met betrekking tot 
de motor. De klant oriëntatie bevat alle aspecten van veiligheid, 
verantwoordelijkheden, lokale en staatswetten. 
 
BERGING 
EagleRider geeft u de mogelijkheid om uw bagage, vliegtickets, 
en andere waardevolle spullen bij op te slaan zonder extra 
kosten maar op eigen risico. 
 
BRANDSTOF 
Brandstofkosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
klant. EagleRider is niet verantwoordelijk voor motorbrandstof 
en mijlen. U kan vooruitbetalen voor het aanvullen van 
brandstof. Als prepaid brandstof niet is gekocht en het voertuig 
moet worden aangevuld zal een extra bedrag van $35 in 
rekening worden gebracht. 
 
HELMEN (INBEGREPEN IN DE DAG HUURPRIJS) 
Helmen worden verzorgd door ons voor alle motorverhuur en 
tijdens alle reizen. Klanten worden aangeraden om hun eigen 
helmen mee te nemen voor comfort en stijl. Daarnaast, kunnen 
helmen ook worden gekocht op de vele EagleRider 



huurstations. Helmen zijn verplicht door de wet op de meeste 
locaties. 
 
EXTRA BESTUURDERS 
1 extra bestuurder is toegestaan zonder extra kosten. De 
minimum leeftijd voor een extra bestuurder is 21 en een geldig 
motorrijbewijs vereist. 
 
VERANTWOORDELIJKHEID 
De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de 
motorolie bij het tanken en het direct aangeven van mogelijke 
mechanische defecten. Instructies en procedures voor de 
onderhoudskosten worden aan u verstrekt bij het ophalen van 
de motor. Klanten kunnen ter verantwoording worden geroepen 
voor mechanische schade als gevolg van nalatigheid tijdens het 
motorrijden of nalatig zijn in het verlenen van onderhoud. 
 
MOTORVERVANGING 
EagleRider behoudt zich het recht om een andere motor aan te 
bieden dan is bevestigd aan de klant. Als EagleRider niet in 
staat is om de bevestigde motor aan te bieden zal er een 
gelijksoortig of beter model worden aangeboden aan de klant. 
Dit vormt de maximale aansprakelijkheid van EagleRider. 
 
BORG 
Een borg van $1000-$3000 wordt in rekening gebracht bij het 
ophalen (autorisatie alleen). Borg moet worden betaald met een 
geldige creditcard. 
 
BEPERKINGEN 
Bij schending van de beschreven en vermelde beperkingen 
vervalt de VIP Theft & Damage Waiver en de klant wordt 
verantwoordelijk gesteld voor de schade. Weg beperking: het 
verhuur van straat motoren zijn niet toegestaan op onverharde 
wegen, stranden en niet-openbare wegen. Mexico beperking: 
klanten mogen niet Mexico ingaan op een USA bike zonder 
toestemming van de EagleRider gids. Death Valley 
WAARSCHUWING: in de maanden juni en augustus is het 



rijden door Death Valley gevaarlijk en wordt afgeraden. 
 
TERUGGAVEBELEID 
Een huurdag is 24 uur. Een bedrag van $25/huur wordt in 
rekening gebracht voor voertuigen die te laat worden 
teruggebracht. 
 
RESTITUTIE BELEID 
Alle bevestigde huur reserveringen worden niet gerestitueerd, 
tenzij uitgelegd in de reservering annulering 
veiligheidsrichtlijnen (zie hieronder). Geen restitutie op vroege 
teruggaven. 
 
BETAALWIJZE 
EagleRider Harley verhuur accepteert de volgende wijzen van 
betaling: contant, reischeques, VISA, Master Card, AMEX, 
Discover, Diners Club, en JCB. Reischeques worden niet 
geaccepteerd voor borg. 
 
RALLY TOESLAGEN 
Voor alle verhuur tijdens evenementen/rally data wordt $45 per 
dag extra in rekening gebracht en kan een minimum aantal 
dagen huur vereisen. 
 
MILIEU-TOESLAG 
De milieutoeslag bedraagt 6.5% voor alle reserveringen 
 
RESERVATIE VOORWAARDEN 
Reserveringen moeten volledig worden betaald om prijzen en 
data te kunnen garanderen. 
Reserveringen worden niet terugbetaald. Korting tarieven zijn 
onderhevig aan data en beschikbaarheid.  
Alle huurmodellen en prijzen variëren per locatie en seizoen. 
 
VERZEKERING EN BESCHERMINGSPLANNEN 
RESERVATION CANCELLATION PROTECTION 
Met het aankopen van de Reservation Cancellation Protection 
(RCP), bent u gerechtigd om uw reservering te annuleren en 



teruggave te ontvangen in de volgende gevallen:1. plotseling 
ernstige medische omstandigheden waar de klant onder lijdt en 
wat de klant ervan weerhoudt om te reizen (gecertificeerde 
medische doktersverklaring vereist). 2. zwangerschap van de 
klant (doktersverklaring vereist). 3. Dood van de kant of directe 
familielid van de klant (echtgenoot, kind, broer, zus of ouder). 
4. Onverwachte oproep voor militaire dienst (verificatie vereist). 
Uw claim moet worden ontvangen door EagleRider 72 uur voor 
de geplande ophaaltijd. 
 
VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN TOESLAGEN 
Verplichte staat aansprakelijkheidsverzekering is inbegrepen bij 
uw huur. Controleer bij uw huurstation wat de eisen van de 
staat zijn. U bent niet verzekert voor schade of diefstal. 
EagleRider biedt verschillende mogelijkheden om uw 
aansprakelijkheid of diefstalverzekering te upgraden. 
Controleer alstublieft goed de voorwaarden bij de 
verzekeringsaanbieder. Omdat motorhuur wordt beschouwd als 
een exotische vakantie, schrijven de meeste creditcard en 
verzekeringen niet op dezelfde manier geld over als met 
normale autoverhuur. Controleer ALTIJD uw 
creditcardvoorwaarden en verzekeringsvoorwaarden voor de 
dekking. 
 
AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING -
$1M 
Verzekering beschermt de huurder tegen claims van derden 
voor lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen ten 
gevolge van een ongeluk. Renter supplemental Liability 
Insurance Benefit is $1,000,000. 
 
AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING -
$300K 
Verzekering beschermt de huurer tegen claims van derden voor 
lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen ten gevolge 
van een ongeluk. Renter supplemental Liability Insurance 
Benefit is $3,00,000. 
 



VERBETERDE VIP ZERO THEFT & DAMAGEWAIVER 
Beschikbaar voor een huur van meer dan 3 dagen en kiest 
locatie alleen  
schade: Huurder betaalt geen eigen risico/gebeurtenis. Diefstal: 
Huurder betaalt tot $1000 eigen risico/per gebeurtenis. Defect: 
Huurder is verzekert tot $100/dag voor een vervanging van de 
huur en terugbetaling van de dag huurprijs. Lekke band 
dekking: dekt band reparatie en arbeid. Slepen is gedekt tot 
$100 per gebeurtenis. 
 
VERBETERDE VIP THEFT & DAMAGE WAIVER 
Diefstal of schade: Huurder betaald tot $1000 eigen risico/per 
gebeurtenis.  
Defect: Huurder is tot op $75/dag verzekert voor een 
vervanging van de huur en terugbetaling van dag huurprijs.  
Lekke band dekking: dekt band reparatie en arbeid. SLEPEN 
WORDT NIET GEDEKT. 
 
VIP THEFT & DAMAGE WAIVER 
Diefstal of schade: Huurder betaald tot $2000 eigen risico/per 
gebeurtenis.  
Defect: Huurder is tot op $35/dag verzekert voor een 
vervanging van de huur en terugbetaling van dag huurprijs.  
Lekke band dekking is niet inbegrepen. SLEPEN WORDT NIET 
GEDEKT. 


