Huurovereenkomst elektrische huurfietsen
Tussen Roberto Fietsen aan De Mark B.V., Dorpstraat 47C, 4851 CL Ulvenhout, hierna
'verhuurder' genoemd en
naam en voornaam:.................................................................................................................
adres:...........................................................................IDNr: ...................................................
hierna de 'huurder' genoemd.
De huurder verklaart zich akkoord met onderstaande ALGEMENE VOORWAARDEN:
De huurder verklaart de fiets(en) in goede staat ontvangen te hebben en ze in dezelfde
goede staat terug te brengen. In geval van schade, van eender welke omvang, of door
eender welke reden, verbindt de huurder zich er toe de opgelopen schade te vergoeden.
Indien de schade werd veroorzaakt door een derde is de huurder gerechtigd deze schade
terug te vorderen van deze derde.
Bij afhaling van de huurfiets(en) aan de Dorpstraat 47C, 4851 CJ Ulvenhout, wordt een
waarborg van 200 euro per Elektrische fiets (CONTANT) aangerekend. Indien er niet aan
deze voorwaarde kan worden voldaan, is er geen overeenkomst mogelijk. Bij het
terugbrengen van de huurfiets(en) aan het einde van de afgesproken termijn, schoon en in
goede staat, krijgt de huurder deze waarborg per fiets terug.
Het stuk rijden van binnen- en/of buitenbanden is voor rekening van de huurder. De
elektrische fietsen worden steeds met een volledig opgeladen batterij verhuurd. De
trajectafstand met een volle batterij bedraagt 70 km tot 100 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.
U krijgt steeds een lader bij de fiets, waardoor het mogelijk is om de batterij bij een laadpunt
te herladen. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door
verkeerd gebruik en/of eventuele gebreken aan de fiets(en). Bij het niet terugbrengen van
de elektrische fietsen(en) wordt automatisch aangifte gedaan bij de Politie te Ulvenhout.
De huurprijs van een Elektrische fiets bedraagt vanaf 35 euro incl. btw/per dag.
De uren zijn als volgt vastgesteld : Volledige dag van 09:00 uur tot 17:30 uur.
De fietsen dienen ten laatste om 17:30 uur terug afgeleverd te worden aan de Dorpstraat
47C, 4851 CL Ulvenhout.

De huurder(s) beslissen zelf over hun persoonlijke veiligheid. De verhuurder stelt echter wel
gratis een veiligheidshesje ter beschikking per verhuurperiode. De verhuurder kan dan ook
onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet dragen van een
veiligheidshesje.
Alle in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn cash te betalen.
VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE FIETS(EN)
Al onze verhuurfietsen zijn verzekerd tegen verlies of diefstal tijdens de verhuurperiode.
Het eigen risico voor de huurder in de clausule bedraagt 750 euro per gehuurde fiets.
Bij verlies of diefstal van de fiets(en) dient de huurder ALTIJD aangifte te doen bij het
plaatselijk politiebureau. Hiervan dient de huurder 1 exemplaar van aangifte af te geven aan
de verhuurder. Eveneens dient de huurder bij verlies of diefstal van de fiets(en) STEEDS de
sleutel van het veiligheidsslot en ook de sleutel van de batterij (indien voorzien op de fiets)
te bezorgen aan de verhuurder.
Aanvang verhuur:
Dag ....................... datum ................... uur .........
Einde verhuur:
Dag: ...................... datum ................... uur .........
Aantal elektrische fietsen : .........x ........ euro = ..........
Aantal veiligheidshesjes (gratis) : .......... x 0.00 euro = ............
Type fiets: .........................................................................
TE BETALEN HUUR
WAARBORG
TOTAAL

: ............... euro
: ............... euro
: ……………. euro

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene verhuurvoorwaarden en
is hiermee akkoord.
Dit contract is opgemaakt in 2-voud en elke partij heeft hiervan een exemplaar ontvangen.
Opgemaakt te Ulvenhout op ....../....../..........
Handtekening Huurder,
(gelezen en goedgekeurd)

Handtekening Verhuurder,
(gelezen en goedgekeurd)
Roberto Fietsen aan De Mark B.V.
Dorpstraat 47C
4851 CJ Ulvenhout NL

INCLUSIEF AFGELEVERD BIJ DE HUURFIETS:
- Fietstas
- Lader
- Sleutel(s)
VOLDAAN OP: ....../....../.........

Ontvangen: ……………… euro.

