Algemene voorwaarden fietsverhuur B & B de Passant Breskens
Artikel 1 Huursom
Zoals deze is vermeld in de ontbijtruimte in de informatie-lijst m.b.t. de fietshuur en
in de informatiemap. Oftewel u mondeling vermeld en akkoord bevonden.
Artikel 2 Betaling
a. De huursom alsmede alle andere ter zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals afgesproken
en akkoord bevonden, dienen aan verhuurder te worden voldaan. Dit kan via de eindafrekening van de B & B de
Passant, contant, pin, bancontact, mastercard of visa worden betaald.
b. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder
voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
c. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere
verschuldigde 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 3 Huurperiode
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in de
overeenkomst vermeld.
b. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering of
wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat van het afgesproken bedrag.
c. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in de overeenkomst
vermelde tijdstip van inlevering.
d. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde fiets(en) naar vermeend misbruik in te nemen en de
overeenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en)
onverwijld te vorderen of deze terug te nemen en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt(bevinden). Deze
bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet
naleeft.
Artikel 4 Ontvangst
De huurder wordt geacht de gehuurde fiets(en)in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de
verhuurde fiets(en) in goede staat te hebben afgeleverd.
Artikel 5 Gebruik
a. De fiets(en) mag (mogen)slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemmingen en door de in de
overeenkomst genoemde berijder(s). De fiets(en) moet(en) bij de verhuurder schoon worden ingeleverd in de
staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.
b. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurder fiets(en) verzorgen.
c. Het gebruik van de fiets(en) is voor eigen risico van de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige
door de huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de fiets(en), tenzij er sprake is van grove
nalatigheid van de verhuurder.
d. De huurder dient voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies en diefstal.
e. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik
gemaakt kan worden van (on)verharde paden en/of wegen.
Artikel 6 Schade, verlies en diefstal
a. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede
van fietssleutels en kettingslot(en), tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen zijn vast
gesteld.
b. In geval van schade, verlies of diefstal, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de fiets(en) is de
huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. De huurder is verplicht de
door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te
laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de
huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

c. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets(en), tenzij de verhuurder deze dagwaarde
kan verhalen bij de verzekering.

Artikel 7 Pech
a. In geval van een lekke band of pech is de huurder zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de fiets(en).
Daar waar mogelijk probeert verhuurder het probleem op te lossen. Mocht zoiets onderweg gebeuren, neem dan
zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder.
b. Reparaties aan de fiets(en) zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 8 Verzekering
a. De huurder verklaart bekend te zijn dat er met betrekking tot de fiets(en) geen aansprakelijkheidsverzekering of
pechhulp-verzekering is afgesloten.
b. Eventuele verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor
eigen rekening worden afgesloten.
c. Niet alle (reis)verzekeringen geven een passende/voldoende dekking, uw kunt uw verzekeringsmaatschappij
checken en eventueel een aanvullende polis af te sluiten.
Artikel 9 Wetgeving
a. Huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse en Belgische
wetgeving, afhankelijk in welk gebied u zich bevindt. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men
geacht op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden te veel alcohol, drugs en/of
medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.
b. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, e.d., die aan de verhuurder met betrekking tot de fiets(en)
worden opgelegd, gedurende de huurperiode. Voor dergelijke boetes draagt de huurder in verhouding tot de
verhuurder, en zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid.
Artikel 10 Ongeluk
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan eigendommen, materiële schade
veroorzaakt door derden of andere personen buiten de schuld van de verhuurder. Huurder wordt verzocht de
huurovereenkomst te tekenen bij aanvang van de huurperiode. Met ondertekening van deze wordt de verhuurder
gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.
Artikel 11 Onderhuur
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af staan ofwel de huurrechten geheel
of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 12 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op de overeenkomst worden door de verhuurder verwerkt in de zin
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst
uitvoeren, optimale service verlenen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder
bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

