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De huurperiode is van 09:00 uur tot 18:00 uur (op zaterdag tot 17:00 uur)
Voor het huren van fietsen is legitimatie verplicht (ID, Rijbewijs of Paspoort).
Wij rekenen € 50,- borg per reservering.
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal
zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde
onderdelen vergoeden.
De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde in te nemen indien
sprake van misbruik.
De huurder dient de fiets altijd op slot te zetten.
Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven.
Bij tandems met meer dan 2 personen.
Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op onverhard terrein te
begeven.
In geval van verlies van de fietssleutel zal € 15,- bij de huurder in rekening worden
gebracht. (Exclusief eventuele kosten om de fiets op te halen)
De verhuurder is gerechtigd eventuele vordering op de huurder ter zake van de
huursom en/of reparatiekosten, af te trekken van de borgsom. Onverminderd zijn
recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets (bij het
huren van een fiets zonder verzekering), huurprijs daarbij niet inbegrepen.
De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets.
De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan
derden wordt toegebracht.
Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.
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.
Een fiets is pas gereserveerd zodra de betaling voldaan is. Behalve indien anders
overeengekomen.
De huurder kan gereserveerde en betaalde fietsen uiterlijk 72 uur tevoren
kosteloos annuleren. Stuur hiertoe een mail of bel ons. Wij zullen dan uw geld
terugstorten. Mocht u de fietsen later annuleren dan zijn wij genoodzaakt 10% van
de huursom in te houden.
Mochten er zich problemen voordoen met de fietsen, bezoek dan onze winkel in
Bovenkarspel of Enkhuizen. Wij vergoeden geen reparatiekosten gemaakt bij
andere fietsenwinkels. Behalve indien anders overeengekomen.

