
 

Proefrit voorwaarden 
 
§ 1 Mijn rijbevoegdheid 
 

Door het aanvinken voor akkoord van het desbetreffende vakje op de website van 
Carver Europe BV welk vakje moet worden aangevinkt voor akkoord voordat ik me kan 
aanmelden voor een proefrit met een Carver, bevestig ik dat ik deze verklaring rustig 
heb kunnen bestuderen, dat ik die heb gelezen, daarmee akkoord ben en de 
toepasselijkheid daarvan tussen mij en Carver Europe BV aanvaard, en dat ik een 
geldig rijbewijs heb voor een voertuig klasse L2e (rijbewijs categorie AM of B volgens 
de geharmoniseerde EU-categorieën van rijbewijzen) welk rijbewijs ik aan medewerkers 
van Carver Europe BV zal tonen voorafgaand aan mijn proefrit met een Carver. 
 

§ 2 Verificatie van mijn identiteit 
 

Ik ben ermee akkoord dat in het kader van verificatie van mijn identiteit, Carver Europe 
BV een afbeelding maakt van mijn rijbewijs. Carver Europe BV verwijdert die afbeelding 
uit haar bestanden bij retournering van de Carver na de proefrit, op voorwaarde dat de 
Carver onbeschadigd is. 

 
§ 3 Mijn gebruik van de Carver 
 

Ik verklaar dat ik de Carver zorgvuldig zal gebruiken tijdens de proefrit en in het kader 
van de proefrit. Ik verklaar dat ik mij zal houden aan de aan mij ter inzage gegeven 
veiligheidsinstructies en aan de mij voorgeschreven route van de proefrit. Mij is 
voorgehouden dat de remmen van de Carver niet bekrachtigd zijn en dat de Carver 
geen ABS-systeem (ik weet wat dat is) heeft, zodat ik voorzichtig moet remmen om 
blokkeren van de remmen te voorkomen. Mij is voorgehouden dat ik abrupte 
stuurbewegingen moet vermijden, dat ik over- resp. onder-stuur moet corrigeren met 
vloeiende stuurbewegingen en dat ik bochten van buiten naar binnen moet nemen. Mij 
is voorgehouden dat ik de snelheid van de Carver moet aanpassen bij nat en/of 
winderig weer, en dat de Carver breder wordt als die kantelt zodat ik afstand moet 
houden tot taluds, stoepen etc., en dat ik de Carver niet off-road mag gebruiken. Mij is 
voorgehouden dat ik de Carver niet opzettelijk grip mag laten verliezen en -van het 
grootste belang- dat ik direct moet gehoorzamen aan een geluidssignaal of een ander 
signaal (bijvoorbeeld contact van de skid-pads of van de side-bars met het 
wegoppervlak) dat (waarschuwt dat) ik een veiligheidslimiet nader of zelfs overga. In dat 
geval zal ik direct mijn snelheid verminderen en mijn rijstijl aanpassen. Ik zal de Carver 
niet aan een andere persoon uitlenen resp. in gebruik geven tijdens mijn proefrit. Ik zal 
de geldende verkeersregels naleven en ook eventuele andere regels als van tijd tot tijd 
door Carver Europe BV bepaald. 



 
§ 4 Mijn aansprakelijkheid 
 

1. Ik aanvaard de aansprakelijkheid voor schade die door mijn toedoen en schuld wordt 
toegebracht aan een Carver. 
 
2. Boetes voor verkeersovertredingen/delicten die ik tijdens mijn proefrit bega zijn voor mijn 
eigen rekening. 
 
3. Ik zal schade aan de Carver onverwijld ter kennis brengen van Carver Europe BV. 

 
§ 5 Aansprakelijkheid van Carver Europe BV 
 

1. Ik aanvaard dat de aansprakelijkheid van Carver Europe BV is beperkt tot (gevallen van) 
opzet of grove schuld van Carver Europe BV en voorts is beperkt tot het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekering van Carver Europe BV in enig voorkomend geval uitkeert. 
 
2. Ik aanvaard dat de beperkingen als bedoeld in lid 1 hiervoor, tevens gelden voor 
persoonlijke aansprakelijkheid van vertegenwoordigers van Carver Europe BV, van 
medewerkers van Carver Europe BV en van andere door Carver Europe BV ingeschakelde 
personen. 
 
3. Mij is voorgehouden dat de beperkingen als bedoeld in lid 1 en lid 2 hiervoor, niet gelden 
aangaande conformiteit van de Carver als bedoeld in art. 7:17 BW. 

 
§ 6 Mijn persoonsgegevens 
 

Door het aanvinken voor akkoord van het desbetreffende vakje op de website van 
Carver Europe BV welk vakje moet worden aangevinkt voor akkoord voordat ik me kan 
aanmelden voor een proefrit met een Carver, bevestig ik dat ik Carver Europe BV 
toestemming geef om de door mij opgegeven persoonsgegevens (dwz: mijn voor-en 
achternaam, telefoonnummer en e-mailadres) op te slaan voor een periode van 
maximaal 2 jaar na mijn proefrit. Carver Europe BV zal mijn persoonsgegevens niet ter 
beschikking stellen aan derden voor commerciële doeleinden. Ik ben ermee bekend dat 
ik mijn toestemming met registratie door Carver Europe BV van mijn persoonsgegevens 
op elk moment geheel of gedeeltelijk kan intrekken, hetgeen Carver Europe BV zal 
uitvoeren na ontvangst van een e-mail van mij met verzoek daartoe aan 
info@carver.earth 

 
§ 7 Diversen 
 

1. Op deze verklaring is het Nederlandse recht van toepassing. 
 


