Huurovereenkomst fietsen
Tussen
BVBA Fixovelo, Raverschootstraat 254, 9900 Eeklo hierna 'verhuurder' genoemd en
naam en voornaam:...........................................................................................................................
adres:...............................................................................................................................................
Rijksregisternummer: ……………………………………………

Identiteitskaartnummer: ……………………………………….

hierna de 'huurder' genoemd.
aanvang verhuur: ....../....../..........
Einde verhuur:

....../....../..........

Type fiets: .................................
De huurprijs is vastgesteld op 25 euro per dag, 40 euro per weekend of 75 euro voor een week. Bij aanschaf
van een elektrische fiets uit het gamma van Norta binnen de 6 maand na het huren van een fiets ontvangt u
op vertoon van dit contract 25 euro (=1 dag huur) korting op de fiets. Deze korting is cumuleerbaar met
eventuele andere acties.
TOTAAL TE BETALEN : ……………… euro

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

Handtekening Verhuurder,

BVBA Fixovelo
Raverschootstraat 254
9900 Eeklo
09/3281696

BTW
INCLUSIEF AFGELEVERD BIJ DE FIETS :
-

FIETSTAS
LADER

VOLDAAN OP

/

/

:

EURO.

BE 0687 657 843

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
binnen 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. Hiervoor ontvangt de huurder binnen de 8 dagen na
de vaststelling van de geleden schade een faktuur. Indien de schade werd veroorzaakt door een derde is de
huurder gerechtigd deze schade terug te vorderen van deze derde.
De fietsen worden altijd gepoetst en in goede staat aan de huurder afgeleverd. Indien de fiets niet gepoetst
terugkomt wordt een poetskost van 25 euro aangerekend.
Het stukrijden van binnen- en/of buitenbanden is voor rekening van de huurder. De banden worden voor
verhuur altijd door Fixovelo gecontroleerd zodat de fiets altijd met banden in goede staat verhuurd wordt.
De elektrische fietsen worden steeds met een volledig opgeladen batterij verhuurd. De trajectafstand met
een volle batterij bedraagt 60 km tot 120 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 elektrische fietsen worden steeds met een AXA slot en bijhorende ketting verhuurd. Wij raden aan om de
fiets altijd op slot te doen en met de ketting aan een vast object vast te maken. Bij diefstal van de fiets
tijdens de verhuurperiode is de huurder volledig aansprakelijk voor de kost voor vervanging van de gestolen
fiets.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of eventuele
gebreken aan de fiets(en).
De huurder(s) beslissen zelf over hun persoonlijke veiligheid. Wij adviseren sterk om een valhelm te dragen
bij het gebruik van de fiets.

