
Algemene voorwaarden fietsverhuur 

Fietsverhuur B&B/Studio de palmen         

HUUROVEREENKOMST. 

Op de huurovereenkomst zijn van toepassing de onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

1: Huurder en/of bestuurder verklaren voorafgaande aan de huurperiode te hebben ontvangen, 

gelezen en begrepen alsmede akkoord te gaan met de Algemene huurvoorwaarden van 

B&B/Studio de palmen(verhuurder).   

2: Bij aflevering van de fiets(en) worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten 

alsmede de werking van de fiets doorgenomen. De gebruikersvoorwaarden en de 
gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, 

onverwijld en onverkort door de huurder en/of bestuurder worden opgevolgd en uitgevoerd. 

De fiets huurperiode is van 09.30 tot 18:00 uur (van 1 oktober tot 1 maart)  

Fiets verhuur van 1 oktober tot 1 maart uitsluitend overdag tot uiterlijk 18:00 Fiets 

verhuur van 1 maart tot 1 oktober gelden de huurprijzen tot uiterlijk 22:00 

Bij vroegtijdig terug bezorging blijft de volledige overeengekomen huurprijs gelden. 

Inlevering dient te geschieden op een vast vooraf afgesproken plek en tijdstip! Bij 

tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen 

boetetoeslag van €5,00 per fiets per heel of gedeeltelijk verstreken uur. Reeds nu voor alsdan 

verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel 

bij huurders afwezigheid alle inname- en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, en deze 

op een inname afleverformulier namens huurder voor gezien en akkoord ter eindafrekening af 

te tekenen. 

3: Huurder en/of bestuurder dient zich ten allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en 

verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te 

gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Alle 

herstel- en/of reinigingskosten ten gevolgen van het begaan van onverlaagde stoepranden, 

bospaden onverharde, dan wel veldwegen worden direct in rekening gebracht aan de huurder 

of bestuurder. Het is ten strengste verboden om alcohol, drugs en/of medicijnen die de 

rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te gebruiken voorgaande of tijdens het gebruik van de 

fiets(en) 

4: Huurder zal als een goed beheerder de aan hem/haar verhuurde fiets onder zich houden. 

Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend en/of gebleken 

misbruik onmiddellijk middels vroegtijdige terugvordering in te nemen, zonder het recht van 

huurder op enig restitutie van het huurbedrag. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om 

onder uitsluitend ter aan verhuurders-beoordeling vallende (weers-) omstandigheden zonder 

enig vergoeding de huurovereenkomst direct te annuleren of te beëindigen indien de 

veiligheid in gebaar dreigt te komen. 

5: Fiets(en) dienen uitsluitend telefonisch gereserveerd te worden. 



6: Huurder dan wel bestuurder is verplicht om bij het stallen en parkeren de fiets(en) altijd op 

slot te zetten en ten alle tijden aan het voorwiel te zekeren met het bijgeleverde slot. De 

huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een correcte / volgens instructiebevestiging 

van de fiets aan een niet los te maken vast object (bijvoorbeeld een lantaarnpaal, hek of boom) 

De fiets mag nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.      

7: Het gebruik van de fiets is geheel voor eigen risico van de huurder. Verhuurder is niet 

aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook aan huurder of diens lijf-, of 

lijfgoederen dan wel aan derden welke schade hoe dan ook is genaamd of ontstaan. Mogelijke 

aansprakelijkheid door nalatigheid dan wel grove schuld van verhuurder is altijd beperkt tot 

maximaal het factuurbedrag van de huurprijs. 

10: Huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door diefstal/vermissing en alle schade 

daaromheen. Huurder is verantwoordelijk voor schade hoe dan ook genaamd en hoe dan ook 

veroorzaakt, welke aan de gehuurde fiets is toegebracht of ontstaan ongeacht of deze schade 

het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij een schade enkelzijdig of met 

betrokkenheid van een derde partij dient de verhuurder direct op de hoogte te worden gesteld. 

Een schadeformulier dient op locatie (van het ongeval of op de plaats waar de schade is 

ontstaan) in bijzijn van huurder, verhuurder en tegenpartij, indien betrokken,  te worden 

ondertekend. De huurder verklaart via deze overeenkomst aan verhuurder alle medewerking 

te zullen verlenen bij het verhalen van alle veroorzaakte schade. Bij diefstal, vermissing is de 

huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. De schade door huurderving is daarbij 

niet inbegrepen. Bij het niet direct na het eerst gedane verzoek voldoen van het totale door 

B&B/Studio de palmen geleden schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere 

verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke alsook alle 

buitenrechtelijke kosten ten laste van de huurder. 

11: Het is niet toegestaan het gehuurde, door de huurder, aan derden in gebruik of onderhuur 

af te staan dan wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Ook 

tijdelijke overdracht is niet toegestaan. 

12: Indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit 

schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder (B&B/Studio de 

palmen) om zonder enig recht op terugboeking deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag 

na de huurperiode middels deze machtiging af te schrijven van huurders onderstaande bank- 

of giro rekening. Dit geschied via een eenmalige machtiging. Bij ondertekening van deze 

overeenkomst machtigt de huurder de verhuurder tot het bovenstaande. 

14: De contant of per pin-/bankbetaling voldane borgsom per fiets bedraagt bij 1stuk: €25,00 / 

€50,00, 2stuks: €40,00 / €65,00. De borgsom ontvangt de huurder terug na de huurperiode 

indien de fiets onbeschadigd en in de zelfde staat als bij aanvang van de huurovereenkomst 

teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van de ontstane direct met de 

gestorte waarborgsom(men) te verrekenen onverminderd het recht van verhuurder op 

aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen tezamen betaald door 

meerdere huurders kan en zal hiervoor, indien nodig, in het geheel door verhuurder worden 

aangewend. 

Na het lezen, begrijpen en accepteren van de huurvoorwaarden in blad 1 en 2 bespreken we 

hieronder de huurperiode, borg- en hoofdsom voor de verhuur: 



  

Gegevens huurder: 

Naam huurder: ………………..........................………….  Voornamen: 

………………..............................................................………………………………….. 

Adres:  ………….…………...............................……...……  Postcode: 

…………….……………….  Plaats: ..……..........…...............................…..……………….. 

Tel nr vast: …..................……...............….....……… Tel nr 

mobiel:……………….....................……..:  EMAIL: 

…………....…………………..........……………… 

Rijbewijs nr: …………………………    

IBAN:……………...................…….  Naam bank: …............…………………………  Plaats 

bank:  …….......………………………….. 

  

Huurperiode:     

Datum aanvang huurperiode: 

…............……………….   Tijdstip:………….............……………… 

Plaats:…….................………………. 

Datum eind huurperiode: ………...........………………….  Tijdstip: 

…………............……………  Plaats: …….................……………….. 

  

Fiets: ………………… 

Accessoires / opties: 

…………………………………………………………………………………………………

……. 

Totale huursom: €……………  

Aanbetaling voldaan per BANK – PIN – CONTANT: € …………… 

Te betalen huursom 

Waarborgsom: €………………......... (Betaling per PIN – CONTANT – 

BANKOVERSCHRIJVING) 

  

Handtekening huurder: …………...........................…………………… 



Naam en handtekening medewerker B&B/Studio de 

palmen:………......................……………………. 

  

 

 

Vrijwaring van geconstateerde schade voor aanvang huurperiode: 

  

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

Overige bijzonderheden / afspraken: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

B&B/Studio de Palmen 

Straatakkerweg 28 

5851 DG Afferden 

06-38370653 

06-41962049 

 


