Huurvoorwaarden
Dorpsstraat 71		
4861 AB Chaam
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De huurperiode is van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Legitimatie verplicht.
De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen en huurder zal zorgvuldig
omgaan met de gehuurde fiets. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen. Huurder zal de fiets telkens goed
op slot zetten en niet onafgesloten en/of onbewaakt achterlaten.
Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatie
kosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.
De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen
De fiets mag slechts één persoon vervoeren en de tandem slechts twee personen, kinderen voor- of achterop
op de fiets in een kinderzitje.
In geval van verlies van de fietssleutel zal € 10.00 bij de huurder in rekening worden gebracht. Bij het verlies van
de sleutels van een E bike zijn de kosten €20,00.
Ten allen tijden is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de
huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schade vergoeding te verhalen, onverminderd zijn
recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
De door u gereserveerde fietsen staan op de dag van aanvang van de huurperiode tot 11.00 uur voor u klaar.
Hierna vervalt uw reservering en staat het ons vrij de goederen aan derden te verhuren, tenzij er vooruit
betaald is.
Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan
overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.
De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos annuleren. Stuur hiertoe
een mail of bel ons.
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen.
U kunt zich voor diefstal van een gehuurde fiets of ander gehuurd item indekken via een diefstaldekking van
€ 2,50 per dag voor een e-bike of €1,50 per dag voor een stadsfiets. Indien diefstal is te wijten aan onvoor
zichtigheid of nalatigheid van de huurder, zoals bijvoorbeeld het onbewaakt en niet afgesloten achterlaten
van de fiets, komt de diefstaldekking te vervallen. Bij het niet kunnen tonen van de desbetreffende fietssleutel
komt ook de diefstaldekking te vervallen. Dan wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de dagwaarde van
de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen.

Let op:
Bij verhuur van E-choppers en E-scooters wordt eventuele schade en of diefstal aan of van het voertuig totaal
verhaald wordt op de huurder. De E-scooters en E choppers zijn WA verzekerd.
Datum:								Kenteken voertuig:
Handtekening verhuurder:					Handtekening huurder:

verkoop

onderhoud

verhuur

