Spelregels – Wetgeving – Verplichting(en) bij huur scooters/vespa’s
Ze zijn er vooral voor uw en onze veiligheid, maar ook om u in staat te stellen zorgeloos te genieten.
Startuur-Verzamelplaats = Refuge Kapelleberg, Kapelleberg 16 te 9680 Maarke-Kerkem.
Onze zaak is ook een seminarie- en eventcenter/b&b met 7 gastenkamers. Mogen wij u vragen (tenzij expliciet anders
overeengekomen) om u stipt aan te melden tussen 10u45 en 11u00. Best vooraf uw gps instellen om alles in te schatten,
dit uit respect voor onze andere (logerende) klanten en/of andere rijders + logistiek alles haalbaar te houden.
Laatkomers riskeren geen vespa meer te hebben + geen terugstorting mogelijk, ook niet voor no-shows.
Bij slecht weer (regenweer) wordt er niet gereden en stellen we (48u vooraf + in onderling overleg + gratis) alles uit tot
wanneer het mooi weer is. Carpool maximaal, want heel beperkte parking.
Welke zijn de absolute minimumvereisten qua rijbewijs voor een trip met Vespa’s/scooters ?
Voor een bromfiets klasse B (50 cc)
Ben je geboren voor 15/2/1961 ? Geen rijbewijs nodig.
Ben je geboren na 15/2/1961 : rijbewijs categorie AM (vroeger A3), A of B nodig. Minimum leeftijd sowieso 16 jaar.
Tip : Geboren na 15/2/1961 en 16 jaar of ouder? http://www.rijscholenlust.be/rijbewijs/motorfiets-a1a2a
Voor 50 cc gelden er geen speciale kledijvoorschriften.
Voor een motorfiets tot 125 cc
Houder van een rijbewijs Cat. A, A1 of A2, ofwel heb je je autorijbewijs behaald voor 01/05/2011 = OK voor 125cc.
Is je autorijbewijs (Cat B) van na 1/5/2011, dan zijn er twee mogelijkheden:
- > je hebt je autorijbewijs min. 2 jaar én je volgt 4 uur rijschool in een erkende rijschool (zonder examen)
=> de rijschool geeft je een attest waarmee je bij de gemeente een nieuw rijbewijs kan ophalen voorzien van code 372
(= OK voor 125cc-voertuigen) : http://www.rijscholenlust.be/rijbewijs/motorfiets-a1a2a
-> je hebt je autorijbewijs nog geen twee jaar en je wil het RB A1 behalen : 18 jaar oud zijn én min. 9 uur rijschool +
slagen in theoretisch en praktisch examen.
Voor motorfietsen vanaf 125 cc zijn er wettelijk verplichte kledijvoorschriften (+ boetes vanaf 55 euro p/p voor wie ze
niet respecteert) : handschoenen* (eender welk type) + enkelbedekkende stevige schoenen/laarzen + lange broek én
bovenstuk met lange mouwen. Zelf adviseren wij ook een wind- én waterdichte jas + zonnebril.
Je kan hier fleeces en/of fluohensjes reserveren.
Tenslotte : voor chauffeurs van minder dan 1m55 of samenrijdende koppels > 175 kg is Vesparijden vaak een té groot
veiligheidsrisico. Wij nemen géén enkele verantwoordelijkheid voor kinderen van < 1m55 die achterop zouden
meerijden ( i.e. geen voet- of rugsteun/geen passende helmen = oncomfortabel en onveilig).
Wij nemen ook geen enkele verantwoordelijkheid (op strafrechtelijk of burgerrechtelijk vlak) voor het gebruik van een
scooter/vespa zonder gepast rijbewijs. En wie zijn gehuurd GPS-toestel kwijtraakt ( door diefstal of andere reden ),
factureren we een nieuw gelijk(w)aardig vervangtoestel.
Kortom : wij kunnen een dagje zorgeloos genieten aanbieden aan iedereen die de instructies & afspraken hierboven
strikt opvolgt én wanneer de huurder/coördinator van het event op eer verklaart dat IEDERE rijder over het nodige,
geldige rijbewijs beschikt. Het online boeken betekent dat u akkoord gaat met onze voorwaarden hierboven beschreven
én dat u de (veiligheids- en andere) afspraken hierboven met elk lid van uw groep gedeeld heeft.
* wij hebben een topkwaliteit van Richa-vespahandschoenen
(waarmee je zelfs iphone kan bedienen zonder ze uittrekken)
die je hier kan aanschaffen à 49,95 €/paar.

