Huurovereenkomst: Stal(en)ros Fatbike verhuur
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De fietsen zijn een dag te huur en kunnen ingeleverd worden tot 17.00 uur. Wilt u de fiets(en) later
inleveren, overleg dan om te kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Wij rekenen hiervoor een meerprijs.
Wij verwachten dat u voorzichtig omgaat met onze fiets(en); alsof ze van u zelf zijn. Wheelies zijn niet
toegestaan.
Zet bij een kruispunt of korte bocht de fiets altijd in stand 1 of 2 om ongelukken te voorkomen.
In stand 4 of 5 haalt u de meeste kilometers uit de batterij. Bij een hogere stand kunnen wij het aantal
kilometers niet garanderen. Bent u van plan een langere rit te maken, dan kan er in overleg een oplader
worden meegeven.
Onze fietsen zijn aantrekkelijk voor diefstal. Het is verplicht de fiets(en) met het meegeleverde slot vast te
zetten aan een vast obstakel. Haal het slot door het achterwiel of frame. Ook als u maar kort weg bent. Kies
een zo druk mogelijke plaats om de fiets vast te zetten.
Wij hebben onze fietsen zichtbaar en onzichtbaar beveiligd.
Wij hebben een (secundaire) aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Bij schade aan derden gaat de
particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de huurder voor op de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking.
Kinderen laten fietsen op onze fietsen is geheel onder je eigen verantwoording.
Onze fietsen zijn niet geschikt voor lange jurken of los hangende sjaals. Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade aan kleding/schoenen.
De fiets(en) zijn geschikt voor op de openbare weg en Offroad (grind- en bospaden). Dat kan allemaal! Het is
niet toegestaan met de fiets(en) door zand of water te fietsen. Wij verwachten dat u de fiets(en) zonder
enigste vervuiling inlevert.
Schade bewust of onbewust moet door de huurder vergoed worden.
Bij verlies van een slotsleutel wordt het bedrag van een nieuw slot in rekening gebracht.
Je ID, Paspoort of Rijbewijs wordt gekopieerd, bij retourafgifte van de fiets wordt deze vernietigd of retour
gegeven.
Als hoofdhuurder bent u aansprakelijk voor alle gehuurde fiets(en) tot retour afgifte.
De borg is € 50,- per fiets (met een maximum van 300 euro als er meerdere fietsen gehuurd worden door 1
hoofdhuurder) en moet voor vertrek betaald worden. U betaalt de borg contant, dan betalen wij dit bij
retour afgifte direct aan u terug. Bij betaling via de bank kan dit een paar dagen duren.
Bij beschadiging of schade wordt de borg geheel of gedeeltelijk ingehouden. Is de schade hoger dan de borg,
dan ontvangt u van ons een factuur.
Bij problemen bel je: Miranda: (06-28835084) of Rachel: (06-52594313)

Ik heb bovenstaande informatie gelezen en ga hiermee en met de algemene voorwaarden aan de achterzijde
akkoord.
Naam hoofdhuurder:
Adres:
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Datum:

________________________________________

Handtekening huurder:

________________________________________

Fietsnummer(s) en start km: -------

-------

-------

-------

Slotnummer(s): ------- -------

-------

-------

-------

Opladers mee Ja/Nee --------

-------

-------

-------

Algemene voorwaarden Stal(en)ros Fatbike verhuur.
Artikel 1
De huurder verklaart de fiets(en) in goede staat ontvangen te hebben en ze in dezelfde goede staat terug binnen te brengen. In geval van schade,
van welke omvang dan ook, verbindt de huurder zich er toe de opgelopen schade te vergoeden. Hiervoor ontvangt de huurder binnen de 8 dagen
na de vaststelling van de geleden schade een factuur.
Artikel 2
Onze fietsen zijn niet verzekerd tegen diefstal. De huurder is onder de huurperiode verantwoordelijk voor de fiets. De fiets moet ten alle tijden op
slot worden gezet met het meegeleverde slot aan een vast object. Bij diefstal of verlies wordt de dagwaarde van de fiets in rekening gebracht. Deze
wordt bepaald door de leverancier Astonic E-rides.
Artikel 3
De elektrische fietsen worden steeds met een volledig opgeladen batterij verhuurd. De trajectafstand met een volle batterij bedraagt bij stand 1 tot 2
max 70 km bij stand 3 tot 5 max 60 km bij stand 6 tot 9 max 50 km. Er dient rekening te worden gehouden met het reliëf (vlak of heuvelachtig), de
windkracht en het lichaamsgewicht van de fietser. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor een kortere reikwijdte van de batterij omwille van
deze eventuele beperkingen.
Artikel 4
De huurprijs van de fiets is € 39,- of € 35,-. Kinderzitjes vallen onder de service.
Het bedrag moet voldaan zijn voor vertrek (contant of per bank).
Artikel 5
Mooi Weer Garantie. Als er op de gereserveerde verhuur dag slecht weer voorspeld word op google weerbericht (onder de 10 graden en/of 70%
kans op regen dan kan de huur kosteloos verplaatst of afgezegd worden. Dit moet 1 dag van tevoren besproken worden. Horen wij niets van u, dan
gaan wij er vanuit dat de huur doorgaat en in rekening gebracht word.
Artikel 6
De huurder houd zich aan de verkeersregels en is onder de huurperiode zelf aansprakelijk voor eventuele boetes.
Artikel 7
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke en materiële schade ontstaan door verkeerd gebruik en/of eventuele gebreken van de
fiets(en).
Artikel 8
Bij het inleveren van de fiets(en) worden ze gecontroleerd op schade en extreem vuil. Dit kan in rekening gebracht worden bij de huurder.
Artikel 9
De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de fiets geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk
genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de
huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.
Artikel 10
Jongeren zonder volwassen begeleiders en vrijgezellenfeesten kunnen wij weigeren.
Artikel 11
Annuleren kan tot 10 dagen van te voren kosteloos. Bij 5 dagen voor vertrek rekenen wij 30% van het totale bedrag. Bij annulering een dag voor
vertrek of op de dag van vertrek rekenen wij 80% van het totaal bedrag. Bij slecht weer, gaat automatisch de mooi weer garantie in.
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