
Kan ik op een 50cc scooter rijden zo

 

Continue

https://ggtraff.ru/wb?keyword=kan%20ik%20op%20een%2050cc%20scooter%20rijden%20zo




Ik zou de brommer op het brommerbord houden. Bij een aanrijding bent u niet altijd verzekerd. Als u met een opgevoerde-up bromfiets die 90 rijdt bent gestopt heb je een probleem, maar als je rijdt een motorfiets is een ernstige misdaad. Als u dit legaal wilt doen, moet u de bromfiets
opnieuw beperken. Met de wind door je haar en een gevoel van vrijheid verken je een nieuw deel van de wereld. Je ziet prachtige natuur en soms zie je niemand kilometers lang. Ga waar je wilt en geniet ervan. Het is een gevoel dat je waarschijnlijk weet wanneer je op een scooter voor een
ritje. Ga gewoon weg van toeristische routes, of rijd gewoon gemakkelijk van hot spot naar hot spot. Klinkt goed, hè? Hoewel vrijheid mij perfect lijkt, zou ik nooit op een scooterreis gaan. Waarom? Dat zal ik vandaag naar buiten brengen. We noemen het allemaal erg leuk rijden op een
scooter, maar wist je dat scooters in Azië niet de scooters zijn die we hier kennen? In Azië, scooters zijn eigenlijk motorfietsen. Dit gaat over het aantal cc's. Onze scooters hier zijn erg klein cc in vergelijking met die in Azië, bijvoorbeeld. Wat ze daar een scooter noemen, wordt hier als een
motorfiets behandeld. Zou je hier in Nederland gewoon zonder rijbewijs op een motor stappen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus waarom in Azië? Waarom zou je je eigen leven en andermans leven riskeren? Je hebt geen motorrijbewijs, dus je er niet op rijden. Je geeft toch geen les in
Nederland zonder de juiste documenten? Dus waarom in het buitenland? Dit geldt ook voor het rijden op scooters. Je hebt geen rijbewijs, je mist het juiste stuk papier. Dus in Nederland rijd je nooit op een motor (misschien zelfs niet op een scooter), waarom doe je dat bijvoorbeeld in
Thailand? Als u alleen een rijbewijs hebt, dan bent u niet verzekerd als u op een scooter (of eigenlijk een motorfiets) gaat rijden. Dus jij bent Ccak. Uw verzekering betaalt niets, en als buitenlander bent u vaak de schuld van een ongeval, zelfs als er niets is wat u doen. Waarom wilde je ooit
zoveel risico's nemen? Dat wil ik tenminste niet. Op het internet kwam ik een paar verhalen tegen over je verzekeringsvergoedingen. Ik heb wel eens gelezen dat verzekering medische kosten dekt, maar het is niet verplicht omdat je iets tegen de wet hebt gedaan. Het besturen van een
voertuig zonder een goed rijbewijs is illegaal en niet toegestaan. De schade aan het voertuig is in ieder geval niet verzekerd door uw eigen verzekering. Heel soms is het van een verhuurbedrijf. Maar nogmaals, het is niet helemaal duidelijk en verandert regelmatig. Wilt u ervoor zorgen dat
u een terugbetaling of helemaal niets? Neem vooraf contact op met uw verzekering. Het feit dat je niet verzekerd bent voor mij is de grootste reden om niet op een scooter te rijden. Met internationale Dit is een heel groot misverstand dat ik vaak hoor. Wanneer mensen vragen of je een
scooter huren zonder motorrijbewijs, zeggen mensen altijd ja, vooral als je een internationaal rijbewijs hebt. Ja, het is draaglijk. De gemiddelde Thai wil gewoon geld verdienen en negen van de tien keer rijden gaat gewoon goed. Echter, een internationaal rijbewijs maakt niet uit voor uw
verzekering. Het is gewoon een vertaling van je Nederlandse rijbewijs. Heb je geen motorrijbewijs? Dan heb je nog steeds geen internationaal rijbewijs. Wat in veel gevallen waar is, is dat als je stopt met je scooter en je je internationale rijbewijs laat zien dat je geen boete hoeft te betalen.
Doe je dat niet, dan betaal je vaak een boete. Veel mensen vragen ANWB (waar je een internationaal rijbewijs aanvragen) of ze de scooterbox op een internationaal rijbewijs willen controleren. Een Thai wordt er misschien verliefd op, maar je verzekering niet. Ik heb 0 ervaring Het gaat er
zeker om waarom ik dit niet zou moeten doen, een ervaring die ik een zeer belangrijke reden vind. Na mijn reis door Maleisië dacht ik een tijdje dat ik een scooter zou huren in Nederland om de ervaring op te doen. In de toekomst kan ik op een scooter rijden. Omdat ik het toegeef, maar ik
soms is het gewoon erg handig! Maar ik heb hier absoluut geen ervaring en omdat het geen scooters zijn in Azië doet de ervaring op een scooter in Nederland er helemaal niet toe. Daar ging mijn idee .... De wegen daar zien er niet uit als de wegen hier erg goed als je ervaring hebt met het
rijden op een scooter in Nederland. Maar hier zijn de wegen bijna perfect. Je hebt goede wegen zonder kuilen en gekke rommelige punten. In Azië en op veel andere plaatsen in de wereld, het is heel anders. Hobbels, kuilen en gekke wegen vliegen om je oren. Mensen daar reizen ook heel
anders dan de mensen hier. Het is super druk en het woord prioriteit is niet in ieders vocabulaire. Een ongeluk in een klein hoekje. Daarnaast zijn er ook veel landen waar er een linker drive. Succes! Wist u dat, bijvoorbeeld, in Thailand en Vietnam, de meeste mensen stierven in de files?
Want het is natuurlijk super leuk als je naar de pit gaat, je scooter afzet en de rest van je reis met enorme wonden doorbrengt. U mag niet meer zwemmen, een gewoon ziekenhuis of arts worden en met een beetje pech wordt u getroffen voor de rest van de reis. Zo heb je je reis
voorgesteld, hè? Natuurlijk kun je altijd iets breken en dus mogelijk op één plek vast komen te zitten. De dag is een prachtige reis waar je al zo lang naar uitkijkt. Natuurlijk kan dit ook gebeuren zonder dat je op een scooter gaat rijden, maar als ik een scooter vermijd is de kans op een
ongeval in ieder geval een stuk kleiner. Ik heb geen zin in pijnlijke wonden en veel gedoe. Op de reis wil ik gewoon kunnen genieten! Is een scooter echt nodig? Ik wilde het doen in draaien omdat je gewoon naar meer plaatsen op op Manier. Maar er zijn andere opties! Huur een auto of fiets
en ga de weg op. Val je van je fiets? Je bent gewoon verzekerd. Heb je een auto-ongeluk gehad? Als u in Nederland een rijbewijs heeft, bent u ook verzekerd. Je hebt er ervaring mee en een ongeluk is dus iets minder waarschijnlijk. Waarom dan een scooter huren? Daarnaast heb je veel
andere opties op elk eiland en in elke stad of dorp waar je geen eigen vervoer nodig hebt. Huur een tuktuk (inclusief chauffeur) voor één dag of neem een taxi. In Azië is het helemaal niet duur. Soms kun je ook een tour doen omdat het soms ook gewoon super leuk is! Je moet wat dingen
achterlaten. In Laos kun je Takhek loops bedienen en ik ben verliefd op fotografie en wil het graag met mijn eigen ogen zien. De paden zien er niet begaanbaar voor de auto en de fietstocht bent u echt erg druk voor een zeer lange tijd. Maar om risico's te nemen? Als je toevallig, is uw reis
geruïneerd. Uw verzekering kan niets voor u betekenen, dus het is slecht voor uw budget. Kan het je echt wat schelen? Ja? Ik zou gewoon je motorrijbewijs in Nederland halen. Want in Nederland krijg je geen fiets om door veluwe te rijden als je geen rijbewijs hebt? Natuurlijk, het gaat over
waarom ik nooit zou gaan op een scooter reis, maar ik begrijp niet waarom alle andere mensen gewoon doen en denken zo gemakkelijk over. Ik ben lid van drie grote Facebook groepen, namelijk Asia Backpackers, Tips Thailand Tour Group en Backpackers NL. In alle drie de groepen, veel
mensen reizen op een scooter, zonder een geldig rijbewijs. Argumenten zijn altijd dat het leuk en makkelijk is, en dat je met een lage straf gewoon weer rijden. Maar wat als er iets gebeurt? Dan ben je gewoon Ccak! Niemand lijkt erover na te denken, of het lijkt niet voor iedereen uit te
maken. Maar op mijn eigen kan ik begrijpen als je het risico zo nu en dan, en misschien zie je meer voordelen dan nadelen. Het is mogelijk. Maar er zijn ook mensen die geen rijbewijs hebben (ook geen rijbewijs hebben) en gewoon een scooter nemen. Het is gevaarlijk voor iedereen, zowel
voor zichzelf als voor iedereen om je heen. Een scooter huren zonder rijbewijs, waarom zou je dat doen? Nou, als je kiest voor vrijheid en lang leve plezier. Maar denk ook goed na over de veiligheid van anderen. Het ongeval ligt in een klein hoekje, en hoewel de fiets van hier scooter Azië,
het is geen vergelijking. Ik weet dat de meeste reizigers zijn waarschijnlijk onderdeel van een groep die gewoon doet. Met dit artikel wil ik niet ineens iedereen overtuigen om te stoppen met scooterrijden. Ik wil mensen informeren over de gevaren en wat zijn de redenen voor mij om geen
scooter te huren. In eerste instantie had ik geen idee wat de regels waren en ik dacht dat het goed was. Dat is het niet. Voordat u een keuze maakt, moet u het weten en Heb je gewoon een motorrijbewijs? Dan gebeurt er in de meeste landen weinig. Maar zoek dan uit wat de regels zijn!
Betekent dit dat er geen voordelen zijn? Natuurlijk doe ik dat! Je hebt alle vrijheid, je overal gemakkelijk heen. Je ziet veel natuur en milieu. En ook niet bepaald onbelangrijk; Goedkoop. Zelf denken dat u belangrijker, voordelen of risico's zult vinden? Op dit punt, voor mij, de risico's
opwegen tegen, maar niets is zo variabel als mensen. Misschien durf ik, wie weet. Misschien is het nooit een groot woord, en het was niet de bedoeling. Misschien in twee jaar zal ik een artikel schrijven over waarom ik zou willen doen nu en hoe geweldig het is. Je weet maar nooit... Je
moet er vooral voor jezelf zijn. Ontdek wat u risico's neemt en zorg ervoor dat het 100% goed voelt als u op de weg bent met een scooter. Daar ben ik nu niet mee bezig, dus dat ga ik niet doen. Wie weet wat er in de loop der jaren kan veranderen! Dit artikel vermeldt alleen Azië, maar mijn
mening geldt voor de hele wereld. Waar je scooter ook is, ik zou hem niet huren. Echter, ik heb nergens buiten Azië, dus ik weet niet wat het is die er zijn in termen van wegen, regelgeving en het aantal cc's. Het vermijden van scooter verhuur in het algemeen kan niet erg realistisch zijn als
je veel wilt zien. Maar ik zou het beperken, en wie weet, zal het nooit duren. Want er zijn veel risico's! Ben je ooit op een scooter gaan? Wat vind je van mijn redenen om dit niet te doen? Foto's van dit artikel van Pixabay Pixabay
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