
Algemene huurvoorwaarden familiefiets.
U wordt geacht de familie fiets in goede staat te hebben ontvangen. Mochten er toch mankementen zijn dan 

dient u dit direct te melden. Bij het afleveren van de familie fiets krijgt u een gedetailleerde instructie over 

de werking van de familie fiets.

De persoon die links achter zit is de bestuurder van de familie fiets en is verantwoordelijk voor het sturen en 

remmen. Dit moet altijd een volwassene zijn met voldoende lengte om goed zicht te hebben op de gehele 

fiets, de weg en het overige verkeer.

U dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het 

eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de familiefiets om 

te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te ge-

bruiken voor of tijdens de rit. Bij parkeren dient de familiefiets te worden gezekerd met het bijgeleverde slot.

U bent aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en 

hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde familiefiets toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van 

schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en zal 

dit ter plekke afgehandeld worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van 

de familiefiets. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten 

van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuur-

der vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade 

maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. Het huren van de familie fiets geschiedt op eigen 

risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende 

de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende 

kosten zijn voor rekening van de huurder.

U dient de huur van de fiets vooraf te betalen.

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Bij tijdsoverschrijding zal het geldende uurtarief per familiefiets in rekening worden gebracht.

Getekend voor gezien en begrepen:

Naam: ______________________      Handtekening huurder 

Straat : ______________________ Nr.  ______

Plaats: ______________________

Tel.: ______________________
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