Vervoersformulier
NL: Deze motorfiets wordt in opdracht van onderstaand persoon vervoerd, ten behoeve van een
motorfietsevenement. Dit evenement vindt plaats in: (hieronder weergegeven) Land: (hieronder weergegeven)
Ondergetekende persoon verklaart dat hij/zij hierbij zijn of haar motorfiets in de periode van (hieronder
weergegeven) tot en met (hieronder weergegeven) vrijwillig uit handen geeft aan TB Travel, ter bevordering van
het hieronder aangegeven evenement.
ENG: This motorcycle, commissioned by the following person, is carried for a motorcycle event. The event takes
place: (reproduced below) Country: (shown below) The undersigned person declares his or her motorcycle in the
period from (below) to (below) , has been handed over voluntarily to TB Travel, to promote the event below.
DE: Dieses Motorrad wird im Auftrag vom folgenden Person transportiert, vonwegen ein Motorrad-Ereignis. Diese
Veranstaltung findet statt in (im Folgenden wiedergegeben) Land: (siehe unten) Der Unterzeichnete (siehe unten)
erklärt sein Motorrad freiwillig abgegeben zu haben in der Zeit von (siehe unten) bis (siehe unten), an TB Travel,
zur Ausführung beim unten angegeben Event.
FR: Cette moto, commandée par la personne suivante, est en transport pour un événement de moto. Cette
événement a lieu: (reproduit ci-dessous) Pays: (ci-dessous). Le soussigné déclaire ayant remis volontairement sa
moto dans la période de (ci-dessous) á (ci-dessous) au TB Travel, à promouvoir l'événement ci-dessous.
ES: Esta motocicleta por encargo de la persona que a continuación se indican, para un evento de motocicletas.
Este evento se lleva a cabo: (se reproduce a continuación) Païs: (abajo) La persona firmante declara su
motocicleta en el período (abajo) para (a continuación) ha entregado voluntariamente a TB Travel, para promover
el evento a continuación.

Naam/Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres /Address: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Postcode/Postleitzahl/Postal code: …………………………… Woonplaats/Place: .……………………………………….….…
Land/Country: …………………………… Telefoon/Telefon/Phone:

………………………………………………………………….

Email/Emailadress:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Motorfiets/Motorrad/Motorcycle:
Framenr./Rahmennr./Chassisnr.:

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Overige lading/Zusatsteile/Other cargo:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Reisdata vanaf/Reisedatum ab/ Travedate from : ………………………

tot/bis/till: ………………………

Bestemming/Bestimmung/Destination: ……………………… Land/Country/Pays…………………………….

Datum / Date …………………………………………… Plaats/Place:……………………………………

Handtekening/Unterschrift/Signature:

………………………………………………………….......GINEEL

BIJVOEGEN TIJDENS TR
!DIT DOCUMENT ORIGINEEL BIJVOEGEN TIJDENS TRANPORT TEZAMEN MET KOPIE KENTEKEN!
!HINZUFÜGEN DIESES ORIGINAL DOCUMENT MIT KOPIE EIGENTUMSSCHEIN!
!ATTACH THIS ORIGINAL DOCUMENT WITH TRANSPORT AND KOPY REGISTRATION PAPERS!

Vervoerscondities motorfietstransport
TB Travel Group:

Transportvoorwaarden:


Motorfietsen worden voor transport in speciaal door ons ontwikkelde transportsystemen vastgezet.



Wij zorgen zelf voor de spanriemen / gordels.



Tijdens het transport moeten wij in het bezit zijn van een geldige kopie kentekenbewijs van de motor,
tezamen met een origineel ingevuld Bikeshuttle vervoersdocument.-



Motoren worden standaard vanaf Haaksbergen/Nederland naar je bestemming vervoerd, maar
uiteraard is afhalen aan huis of op een andere gewenste locatie voor ons geen probleem. Tegen een
meerprijs zorgen we ervoor dat je motor op ieder adres in Nederland op tijd wordt opgehaald en
teruggebracht.



Bij een groepsinschrijving dient 1 persoon de complete inschrijving, correspondentie en betaling te
verzorgen.



Bij iedere motorfiets is het mogelijk 1 weekendtas naast de gebruikelijke motorkleding en
motorfietskoffers mee te geven. Extra bagage is mogelijk tegen meerprijs.



Iedere eigenaar van de motorfiets dient online zijn motor in te checken, uiterlijk 5 dagen voorafgaand
van de pick-up- of aanleverdatum van de motorfiets.



Iedere motorfiets moet voorzien zijn van een set originele sleutels. Dit vanwege het feit dat onze
stallingsmogelijkheden niet altijd gelijkvloers zijn.

Verzekeringsvoorwaarden:


Bikeshuttle doet haar uiterste best om je motorfiets zorgvuldig en veilig op locatie af te leveren.



Iedere motorfiets is tijdens transport verzekerd conform de officiële CMR-transport condities.
een volledige allrisk transportverzekering is tegen meerprijs mogelijk, deze verzekering dient minimaal 3
dagen voor aanvang van het transport worden afgesloten via ons kantoor.
- allrisk dekking tot €15.000 – premie: €45,- per motor
- allrisk dekking tot €25.000 – premie: €55,- per motor
- allrisk dekking tot €35.000 – premie: €65,- per motor



Bij in ontvangst name van uw motorfiets door TB Travel / Bike Shuttle wordt je motorfiets grondig
nagekeken en beoordeeld op eventueel aanwezige beschadigingen. Dit wordt vastgelegd op ons transport
rapport. Dit geldt tevens voor het retourtransport.



Wanneer er onverhoopt een transportschade wordt geconstateerd, dient dit binnen 3 uur na in ontvangst
name dit aan ons te worden gemeld via telefoonnummer: 0031 6 403 461 92 (24 uur per dag)
Je dient tevens duidelijke foto’s van de geconstateerde schade te maken, en bij eerst volgende
gelegenheid deze ons kantoor (info@tbtravel.nl) door te sturen.

Ondergetekende voertuigeigenaar dient bovenstaande te hebben gelezen en gaat akkoord met
onze vervoerscondities.
Datum:……………………………………………… Plaats:………………………………………………

Handtekening:………………………………………………………

