Algemene voorwaarden Fietsenverhuurder.nl geldig vanaf 01-01-2013

Artikel 1 Definities
Verhuurder: Ruvam Verhuur (Fietsenverhuurder.nl) gevestigd te Horst aan de Maas en ingeschreven onder KvK
nummer 56719469
Huurder: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
Fiets: Door verhuurder aangeboden fiets(en) en eventuele accessoire(s).
Huurovereenkomst: Overeenkomst waarin huurder fiets(en) huurt van verhuurder.
Accessoires: Eén of meer bij verhuurder te huren zaken, die op of aan de fiets(en) gemonteerd kunnen worden,
waaronder, maar niet beperkt tot, (kinder)zitjes, navigatiesystemen, fietstassen, fietskarren evenals persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals fietshelmen.
Schriftelijk: In geschrift of elektronisch
Overmacht: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verhuurder geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en al hetgeen omtrent
overmacht in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
Artikel 2 Toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van huur
en verhuur tussen huurder en verhuurder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verhuurder, voor de
uitvoering waarvan door verhuurder derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder zal alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en Offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding
is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding of offerte op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien de fiets waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2. Verhuurder kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kan
begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
Artikel 4 Huursom
1. De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder
geldende tarieven zoals deze op de website vermeld zijn, tenzij anders overeengekomen.
2. De door verhuurder vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
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3. Verhuurder is bevoegd om prijzen tussentijds te wijzigen. Als binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
4. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst
bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
5. Het vierde lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
6. Bij het huren is een geldige legitimatie vereist zoals paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs.
Artikel 5 Borgsom
1. Bij het huren van een fiets wordt een waarborgsom gevraagd. Deze waarborgsom wordt alleen teruggegeven
bij inlevering van de fiets in de staat waarin deze werd meegegeven.
2. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder
verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel
na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de
verhuurder tot volledige schadevergoeding.
Artikel 6 Betaling
1. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)
rekening opgenomen dienen voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder te worden voldaan, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. Betalingen door huurder van de aan verhuurder verschuldigde bedragen, dient zonder dat huurder recht heeft
op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van
verhuurder.
3. Indien huurder niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is huurder van rechtswege in
verzuim en is geen ingebrekestelling vereist.
4. Indien betalingen niet contant plaatsvinden is verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen
met de wettelijke (handels)rente, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de huurder
uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van huurder tot contante betaling
komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd
is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechtsen andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te
specificeren buitengerechtelijke kosten.
5. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt verhuurder
voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade geen aansprakelijkheid.
6. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de
(af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet
kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de
huurperiode.
Artikel 7 Huurperiode
1. De in de overeenkomst genoemde huurperiode begint op de dag waarop het verhuurde ter beschikking van de
huurder wordt gesteld en eindigt bij terug bezorging van het verhuurde. De huurprijs per dag geldt voor een
periode van 24 uur.
2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van verhuurder en wel tegen de
(verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 3.
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3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering
van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
4. De fiets(en) moet(en) op de afgesproken locatie worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde
tijdstip van inlevering.
5. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 60 minuten wordt overschreden doordat de
fiets(en) niet op tijd op het afgesproken adres is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en)
wordt (worden) ingeleverd of door verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 3,
vermeerderd met een boete van € 12,00 voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden) ingeleverd of
ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door verhuurder te lijden kosten en
schaden.
6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst
ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen
of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft
verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.
Artikel 8 Gebruik
1. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming. De fiets(en)
moet(en) op de afgesproken locatie worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.
2. De huurder dient het gehuurde zorgvuldig te behandelen en te gebruiken en mag geen veranderingen aan het
verhuurde aanbrengen. De huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen om beschadigingen, verlies of
diefstal te voorkomen.
3. Gedurende de huurperiode mag het verhuurde niet aan derden worden uitgeleend.
4. Veranderingen en/of reparatie aan het verhuurde mogen uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden
verricht.
Artikel 9 Levering en terug bezorging
Huurder dient het verhuurde op de afgesproken locatie op te halen en op het in de huurovereenkomst bepaalde
tijdstip op de afgesproken locatie terug te brengen, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan, diefstal of verlies van de fiets(en) of onderdelen
daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale
normen worden vastgesteld. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.
2. Gedurende de tijd tussen het moment dat de fiets(en) door de huurder is ontvangen en het moment waarop
deze is terugbezorgd, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het verhuurde voor
rekening en risico van de huurder.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de
huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt,
behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van toerekenbare nalatigheid van verhuurder, in welk
geval verhuurder slechts gehouden is om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de
huurovereenkomst.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.
Artikel 11 Controle gehuurde zaken
Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het verhuurde op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er
gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.
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Artikel 12 Kosten tijdens huurperiode
Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn
rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.
Artikel 13 Opzegging/Bëeindiging
1. De huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige
verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. In alle overige gevallen kan verhuurder de overeenkomst
opzeggen met een opzegtermijn van 1 dag. Huurder is alsdan verplicht het verhuurde terstond aan verhuurder te
retourneren. Indien huurder dit nalaat heeft verhuurder het recht het verhuurde terug te halen.
2. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het verhuurde in dezelfde staat waarin het is afgegeven ter
beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien het verhuurde gebreken of beschadigingen vertoont, voor
zover het niet normale slijtage betreft, is verhuurder gerechtigd de reparatiekosten in rekening te brengen.
3. Bij opzegging van de huurovereenkomst binnen 3 dagen voor aanvang van de overeengekomen huurperiode
brengt verhuurder 50% van de huurkosten in rekening. Wanneer de huurder besluit de overeenkomst op te
zeggen binnen 24 uur van de aanvang van de overeengekomen huurperiode dan brengt verhuurder de volledige
huurkosten in rekening.
Artikel 14 Overmacht
1. Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Verhuurder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 15 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de huurder die worden vermeld op de overeenkomst worden door de verhuurder
verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 16 Toepasselijk recht
1. Op alle handelingen en overeenkomsten van verhuurder is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op
grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 17 Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te downloaden op www.fietsenverhuurder.nl
2. Op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden zowel elektronisch als per post kosteloos naar u worden
toegezonden.
3. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met verhuurder.
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