
 
Scooter en Vespa procedure / Starten, rijden en tanken 
 
 
Geachte gast, geachte gebruiker, 
 
Graag informeren wij u betreffende het gebruik van onze gemotoriseerde tweewielers. Om ervoor te 
zorgen dat u geniet van uw tocht én u bewust bent van de voorwaarden informeren wij u graag als 
volgt betreffende het gebruik van de tweewieler. Niet ieder type scooter is exact gelijk qua gebruik. 
Gebruik deze instructie dan ook als richtlijn. 
 
Als gebruiker van deze tweewieler wijzen wij graag op het feit dat u zich dient te houden aan de 
wettelijk vastgestelde Nederlandse regels voor snorbrommers en snorscooters. Ten aller tijde dient u 
zich te bevinden (indien mogelijk) op verharde fietspaden.  
 
Er geld geen helmplicht in Nederland. Let wel; In Duitsland en België is er wel helmplicht! 
 
Op en aan de gemotoriseerde tweewieler: 
 

- Heeft geen versnellingen. U hoeft dus niet te schakelen. 
- Heeft  een tankinhoud van ongeveer 6 tot 8 liter en verbruikt doorgaans 1 liter per 30 km. 
- Dient afgetankt te worden aan het einde van uw rit met EURO 95. 
- Papieren bevinden zich onder het zadel of in het dashboard kastje. Deze papieren zijn 

gewaarmerkte kopieën van het origineel. Politie Limburg Zuid is hiervan op de hoogte. 
Openen van het dashboard kastje doet men door tegen de contactsleutel te duwen als deze 
zich bevind in het contactslot. 

- Onder het zadel bevind zich tevens een slot. Sluit uw scooter ten aller tijde af indien u niet 
rijdt. De sleutel van het slot bevind zich aan de sleutelring. Diefstal is altijd voor eigen risico; 
de scooter kán door Cycle Center (de verhuurder) enkel W.A. verzekerd worden. Er is geen 
all-risk dekkingstoeslag mogelijk.  

 
Bedieningspaneel en starten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Met het rechtse handvat (Q) geeft u zeer gedoseerd gas. Het gashandel veert automatisch 
terug naar de nulstand.  

- De linker remhandel (S) bedient de achterrem, de rechter remhandel (D) bedient de voorrem. 
Nooit gas geven (Q) en remmen (S en D) tegelijkertijd. 

- Bij het rechterhandvat (P) zit de startknop, te bedienen met uw duim nadat U links de 
remhandel (S) hebt aangetrokken, deze blijven inhouden totdat de scooter loopt. Let op; 
Scooter dient eerst op contact te staan! Bij koude kan starten enige tijd duren. U kunt ook 
gebruik maken van de kickstarter (deze bevind zich links bij het achterwiel).  

- Meter (C) geeft een indicatie van het brandstof niveau. Lampje (H) is het benzine lampje. 
Brandt deze, dan kunt u nog maximaal 10 km rijden.  

- Knipperlichten gebruikt u door knop (M) naar links of rechts te bewegen. Het knipperlicht gaat 
niet automatisch uit, daarvoor duwt u kort in het midden van de knop. 

- Lampje (F) geeft olie stand aan. Brandt deze, dient u direct te stoppen en te bellen met Cycle 
Center: 043-6015338. Let op; in de contact stand en tijdens het starten brandt de lamp altijd. 

  



 
Rijden: 

- U heeft de scooter eerst gestart volgens de aangegeven procedure. De remhandel (S) houdt u 

nog steeds in. Vervolgens duwt u de scooter naar voren van de standaard (ofwel BOK) af. 

- U kunt nu gaan rijden. Bent u onervaren; maak geen korte oefenrondjes, maar doe eerst 

ervaring op door een behoorlijk stuk rechtdoor ontspannen te rijden.  

- Denk aan het gebruik van het knipperlicht en spiegels.  

- In groepsverband; Rij bij kruisingen en dergelijke niet klakkeloos achter de voorgaande rijder 

aan. U bent ieder een individueel weggebruiker. Ongelukken gebeuren onder andere doordat 

er niet goed opgelet wordt in groepsverband. 

Stoppen op de weg/parkeren: 

- Uitzetten van de scooter geschied door de contactsleutel naar links te draaien. 

- Uw scooter terugvinden; Het nummer van de scooter staat voorop en achterop. Dit nummer 

correspondeert met het label aan de sleutelring. 

- Weer op de standaard (ofwel BOK); Ga links naast de scooter staan en houdt de achterrem 

(S) in. Vervolgens plaatst u uw rechtervoet op het zwarte blokje van de bok (achterzijde van 

de scooter; onderaan) en plaatst u uw rechterhand op het handvat aan de achterzijde van de 

scooter. Vervolgens gebruikt u uw gewicht op de blok van de bok om de scooter op de bok te 

zetten. U kunt helpen door met het handvat licht naar achteren te trekken. 

- Tanken: alvorens u inlevert, dient u uw scooter af te tanken binnen een radius van 5 km bij uw 

eindbestemming. U opent het zadel van de scooter met de contactsleutel, waaronder u de 

tankopening vind.  Het zadelslot bevind zich op het zadel links achteren. Bij sommige scooters 

is een beweging van het contact naar links (zonder te duwen) voldoende om het zadel te 

ontgrendelen (bij deze scooters vind u dan ook geen sleutelopening in het zadel). 

 

 

Wij wensen u een prettige tocht! 

 

 

 

Het Cycle Center tweewielerverhuur team. 

 

 

Contactgegevens wederverhuurder:    Noodnummer Cycle Center: 

         

+31 (0)43 60 15338 

        BGG. +31(0)6 250 33 714 

 


