
BESTUURDERSVERKLARING 
        Grensweg 5 

       7591 NG  DENEKAMP 
        0541-354754/06-13822898 

       www.bodde.nu 
BESTUURDERSINFORMATIE 
Naam bestuurder 1: ______________________________________ 
Adres:    ______________________________________ 
Postcode en Woonplaats: ______________________________________ 
Telefoonnummer:  ______________________________________ 
Rijbewijsnr + Categorie ______________________________________ 
 
Naam bestuurder 2: ______________________________________ 
Adres:    ______________________________________ 
Postcode en Woonplaats: ______________________________________ 
Telefoonnummer:  ______________________________________ 
Rijbewijsnr + Categorie ______________________________________ 
 
Naam bestuurder 3: ______________________________________ 
Adres:    ______________________________________ 
Postcode en Woonplaats: ______________________________________ 
Telefoonnummer:  ______________________________________ 
Rijbewijsnr + Categorie ______________________________________ 
 
VERKLARING 
Ondergetekenden verklaren hierbij dat hij/zij op ___/___/______ de bestuurder zal zijn van een 
Praattafelfiets en dat  hij/zij zich zal houden aan de volgende voorwaarden: 

1. Ik zal geen alcoholische dranken, medicijnen, drugs of andere middelen gebruiken die 
de  rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

2. Ik zal de Praattafelfiets op een zo veilig mogelijke wijze besturen 
3. Ik weet dat ik als bestuurder onderweg verantwoordelijk ben voor het rijgedrag van de 

Praattafelfiets en dat ik ook het aanspreekpunt ben t.o.v. de dienaars van de wet. 
4. Ik weet dat ik bij ondeugdelijk gebruik van de Praattafelfiets, hierop aangesproken kan worden 

en de eventueel hierdoor ontstane schade vergoed dient te worden door de huurder cq wordt 
ingehouden op de borg. 

5. Ik zal geen geluidsoverlast veroorzaken doormiddel van een eventueel aanwezige 
geluidsinstallatie.  

6. Ik weet dat ik de Praattafelfiets niet onbeheerd achter mag laten. 
7. Ik weet dat ik de Praattafelfiets een waarde heeft van ruim € 10.000,= en zal hier 

dus netjes mee omgaan. 
8. Ik ben als bestuurder, verkeersdeelnemer en ik zal me dus houden aan de 

Wegenverkeerswet. 
9. Als bestuurder ben ik verantwoordelijk dat de bijrijders zich met minimaal 1 hand 

vast houden aan de ring rond de praattafel. 
10. Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden van Bonanza verhuur en ik 

ga hiermee accoord. 
 
ONDERTEKENING:                                                         Datum: …..….-…...-20…..               
  
Handtekening bestuurder 1: _______________ 
 

Handtekening bestuurder 2: _____________  
 
Handtekening bestuurder 3: ______________ 
 

 
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 
Alkmaar d.d. 29-5-2006. Onder depotnr. 181/2006. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op eerste verzoek kosteloos worden 
toegezonden. 
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