
MR Motoren  MAKE LIFE A RIDE 
 

Huur uw eigen motorfiets  
BMW exclusief dealer MR Motoren biedt motorplezier op maat. Wat dacht u van een lang weekend 
toeren in de Ardennen of de Eifel, of een week Frankrijk of Engeland. Bekijk Nederland eens voor een 
dag of weekend vanuit een ander perspectief. Uw BMW motorfiets brengt u op plaatsen die voor 
auto's onbereikbaar zijn.  
 
Bent U van plan een BMW motorfiets te kopen, maar u twijfelt nog of uw favoriete BMW aan uw eisen 
voldoet? Huur hem een dag en uw vragen worden beantwoord.  
 
Vrije tijd is een kostbaar goed. Om te zorgen dat u hiervan optimaal gebruik kunt maken heeft MR 
MOTOREN een uitgebreide keuze in huurperiodes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoemde prijzen 
zijn in Euro’s, 
inclusief BTW en 
verzekering 

 

 

 

*Speciale voorwaarden voor deze modellen 

 

 

 
G 310 GS 

           

F 750 GS 

F 850 GS 

F 800 GT R Nine T 

Dag € 75.00  € 90.00  € 150.00  

Zaterdag € 85.00 € 100.00 € 160.00 

Weekend € 190.00  € 200.00  € 300.00  

Lang weekend € 230.00 € 270.00 € 380.00 

Week € 350.00  € 400.00  € 550.00  

Verlaging eigen 
risico p/d € 15.00 € 15.00 € 15.00 

Meer km € 0.20 € 0.20 € 0.20 

Minimale leeftijd 21 21 21 

        

  
 R 1200 GS  Adv  

  
R 1200 GS 

R 1200 RT 

S 1000 XR*                        S 1000 RR* 

Dag € 140.00  € 150.00  € 180.00  

Zaterdag € 150.00 € 160.00 € 200.00 

Weekend € 350.00  € 380.00  € 500.00  

Lang weekend € 420.00 € 460.00 € 600.00 

Week € 530.00  € 620.00  € 800.00  

Verlaging eigen 
risico p/d € 15.00 € 15.00 € 15.00 

Meer km € 0.20 € 0.20 € 0.20 

Minimale leeftijd 25 25 25 
    



*voor de BMW S 1000 RR en de BMW S 1000 XR gelden special voorwaarden. 

U kunt bij MR Motoren helmen (€ 7.50 per dag) jassen (€ 7.50 per dag),en BMW systeemkoffers  
indien beschikbaar (€ 25.- per huurperiode) huren. Voor helmen geldt een verplichte afname van een 
helmmuts van € 15.- deze blijft eigendom van u. De borgsom bedraagt € 50,- per item. 
 
EVEN VOOR DE DUIDELIJKHEID 

Een dag is: van 09.00 uur tot 09.00 uur volgende dag. Daghuur is alleen mogelijk op; 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Per dag 100 km vrij 
toeren. 

Zaterdag is van 9.00 uur tot 17.00 uur 

Een Weekend is: 
 
 
Een lang weekend: 
 

van zaterdag 09.00 uur tot maandag 08.00 uur. Per weekend 250 km vrij 
toeren. 

Vrijdag 09.00 uur tot maandag 08.00 uur. Per lang weekend 350 km vrij 

Een Week is zeven aaneengesloten dagen motorhuur waarbij u zelf de dag bepaalt waarop 
de week aanvangt (uiteraard niet op zondag). De week begint en eindigt om 
9.00 uur. Per week 500 km vrij toeren. 

                                                
Buiten de vrije kilometers,  20 cent per kilometer  
 

 

HUURVOORWAARDEN 
- Alleen voor de BMW G 310 GS is een geldig Nederlands rijbewijs A2 verplicht. 
- U bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs A voor zware motorfietsen. 
- Bij het afhalen dient U zich te legitimeren d.m.v. een geldig paspoort, en vergeet ook Uw     
rijbewijs niet. 
- Reserveren is alleen mogelijk bij een aanbetaling van € 75,-. Deze aanbetaling wordt later 
verrekend. 
- Bij annulering vindt geen restitutie plaats. 
- Het eigen risico bedraagt € 1000,- en is afkoopbaar tot € 500,- voor € 15,- per dag. 
- De borgsom bedraagt € 1000,- per motorfiets. 
- Het is niet toegestaan met de motorfietsen de openbare weg te verlaten. 
- Het is niet toegestaan met de voortgezette rijopleidingen en/of circuittrainingen te volgen. 

 

*Speciale voorwaarden BMW S 1000 RR 

Eigen risico € 2000.- en is niet afkoopbaar minimale leeftijd 25 jaar met 5 jaar motorervaring. 

*Speciale voorwaarden BMW S 1000 XR 

Minimale leeftijd 25 jaar met 5 jaar motorervaring. 

 


