Algemene voorwaarden Fietsverhuur Abeona BV per 1 januari 2019
We vinden het heel vervelend maar we moeten u toch even lastig vallen met de kleine lettertjes.
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De huurder moet 18 jaar of ouder zijn, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en is
verantwoordelijk voor de fiets en bijbehorende zaken gehuurd op zijn/haar naam.
De huurder vergewist zich vooraf van de goede staat van de verhuurde fiets (eventuele opmerkingen
worden in de huurovereenkomst genoteerd).
Bij het huren van de fiets wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld, ondertekend en de
overeengekomen waarborgsom betaald.
U bent natuurlijk heel zuinig op de gehuurde ligfiets of trike. U brengt dus de fiets aan het einde van de
huurperiode in dezelfde (goede) staat terug als toen u hem meekreeg. Beschadiging of defecten aan de
fiets of toebehoren, anders dan normaal gebruik of slijtage, worden in rekening gebracht.
Als de fiets ernstig vervuild terugkomt, is het schoonmaaktarief € 30.
In geval van pech, schade, ongeval of diefstal dient huurder dit onmiddellijk te melden aan de
verhuurder. Daar waar mogelijk probeert verhuurder het probleem op te lossen.
We vinden het heel vervelend als u pech of een lekke band heeft. In geval van pech kunt u contact
opnemen met verhuurder. Indien beschikbaarheid en afstand dit toelaten, kunnen wij u eventueel
ophalen/assisteren tegen onze normale ophaaltarieven. U blijft altijd eindverantwoordelijk voor het
retourneren van de gehuurde fiets.
De fiets wordt in goede staat aan u overhandigd en kan helaas niet door verhuurder worden verzekerd.
Dit risico is vaak al gedekt door uw eigen inboedel- of reisverzekering. Wij adviseren u de voorwaarden
van uw eigen verzekering hierop te controleren.
De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. In geval van diefstal is de
huurder verplicht binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie.
Bij diefstal wordt de inkoopwaarde van een zelfde vergelijkbare fiets, inclusief wettelijk verplichte BTW
in rekening gebracht.
Verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan eigendommen, materiële
schade veroorzaakt door derden of andere factoren buiten de schuld van verhuurder.
Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn van hoe
hij/zij met de fiets moet omgaan en hoe de fiets in een goede staat te houden.

