Bakker
Fietsverhuur
Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing bij:
Bakker Fietsverhuur, gevestigd aan de:
Molenweg 6, 8894 KP Formerum-Terschelling.
Telefonisch bereikbaar op: +31 (0)562 448083
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69284466.
DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Fiets: een twee- of meerwielig voortuig en/of accessoires,
die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst.
- Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder
de huurovereenkomst sluit.
- Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder
de huurovereenkomst sluit.
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen en/of
accessoires tussen verhuurder en huurder.

termijnoverschrijding worden berekend aan de hand van het
aantal dagen dat de fiets te laat is ingeleverd.

HUURVOORWAARDEN

Artikel 6 – Annulering
1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de
verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de voorlaatste voor de dag van verhuur worden geen
kosten in rekening gebracht;
- bij annulering op de laatste dag voor de dag van verhuur: 50% van de
huursom;
- bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.
2. Annuleringen buiten openingstijden worden geacht te zijn verricht op de
eerstvolgende kalenderdag.

Artikel 7 – Betaling
1. De huursom dient (vooraf) worden betaald d.m.v. IDEAL via de website of,
Artikel 2 – Het aanbod
wanneer de fiets wordt afgehaald, per pin of contant in het filiaal.
1. Verhuurder brengt een aanbod mondeling of schriftelijk uit naar keuze van de huurder.
2. Zodra de fiets is ingeleverd betaalt de verhuurder de eventuele
2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van
waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten
onvoldoende beschikbaarheid.
verrekenen. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de
3. Het bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is
- de fiets;
welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt zeker binnen 2 maanden.
- de huurtermijn;
3. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en
- de huursom;
verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor
- de mogelijk bijkomende kosten;
gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van
- de hoogte van de eventuele waarborgsom.
de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade door
4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer
derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op
waarop het bedrijf te bereiken is.
de hoogte van zijn inspanningen.
5. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld met een exemplaar van
4. Tenzij anders is overeengekomen, moet de huursom vooraf aan de
deze huurvoorwaarden. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt een beknopte versie
huurperiode worden betaald. Bij niet-betaling is de huurder van rechtswege
bijgesloten en kan de volledige versie toegereikt worden.
in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande
bedrag de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd.
Artikel 3 – De overeenkomst
Huurder is daarbij gehouden tot betaling van de kosten die verhuurder
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge
maakt ten behoeve van incasso.
overeenkomst hoort schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder, maar
als dat niet gebeurt blijft de afspraak wel staan.
Artikel 8 – Verplichtingen huurder
2. De overeenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst
1. De huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij/zij
staat. De huurovereenkomst vermeldt tevens de data van begin en einde van de
de fiets gebruikt zoals bedoeld is. Het is verboden om de fiets te gebruiken
huurperiode.
op terrein waarvoor de fiets niet geschikt is of op een terrein waarvan de
verhuurder de huurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan
Artikel 4 – De prijs en de prijswijzigingen
verboden is. De fiets dient altijd op slot gezet te worden.
1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen.
2. Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij/zij de fiets heeft
De huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele
2. Alleen de kosten die afgesproken zijn, kunnen aan de huurder in rekening worden
veranderingen aan de fiets ongedaan moet maken. Huurder heeft geen
gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder een
recht op vergoeding wanneer hij/zij verbeteringen heeft gedaan die
schadevergoeding betalen.
verwijderd moeten worden.
Artikel 5 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
3. Huurder moet de bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen
1. Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt
volwassen achterop, alleen kinderen in een kinderzitje.
terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres
4. Huurder moet er op toezien dat niet iemand de fiets gebruikt die hiertoe
afgesproken, dan moet de fiets daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet de
niet in staat is vanwege lichamelijke- of geestelijke beperking.
fiets, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen.
5. Huurder mag de fiets niet doorverhuren.
2. De huurder mag de fiets slechts met toestemming van de verhuurder buiten
6. Huurder mag de fiets niet buiten de gemeente grenzen van Terschelling
openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
brengen of gebruiken.
3. Komt de fiets niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel
7. Als de fiets kapot is, geldt artikel 9 lid 1 en mag de huurder niet doorfietsen
verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de fiets onmiddellijk terugnemen.
als dit het defect erger maakt.
De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat
8. Huurder is verplicht om de personen die hij de fiets laat gebruiken te wijzen
de fiets aan de verhuurder terug is gegeven.
op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan
4. Als de huurder de fiets niet op tijd inlevert, is de huurder verplicht de kosten
houden.
inzake de termijnoverschrijding te betalen aan verhuurder. Deze kosten van
9. Huurder moet netjes omgaan met de accessoires en sleutels van de fiets.
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Artikel 9 – Instructies voor de huurder
Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets iets beschadigd, of raakt de fiets vermist,
dan moet huurder deze instructies opvolgen:
- huurder informeert verhuurder hierover;
- huurder doet wat de verhuurder aan hem vraagt;
- huurder overhandigt uit eigen initiatief of op verzoek alle inlichtingen en relevante
documenten aan verhuurder of diens verzekeraar;
- huurder laat de fiets zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen
beschadiging of vermissing;
- de verhuurder en de door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde
medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als
verweer tegen aanspraken van derden.
Bij ongevallen of vermissing is huurder daarnaast verplicht melding te doen bij de
politie ter plaatse.
Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
- het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de fiets
ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
- het defect raken van de fiets;
- vermissing van of anderszins verlies van de macht over de fiets, onderdelen of
toebehoren daarvan;
- andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te
worden.
Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de
identiteit van de persoon die op enig moment de fiets heeft bestuurd of gebruikt,
dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig
mogelijk te beantwoorden.
Artikel 10 – Verplichtingen verhuurder
Verhuurder levert de fiets met overeengekomen accessoires, voor zover verhuur
kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat.
Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen fiets kan worden meegegeven uit
de afgesproken categorie. Zo’n upgrade lukt niet wanneer de overeengekomen fiets
zich al in de hoogste categorie bevindt.
Verhuurder zorgt voor beschikbare telefoonnummers op zowel de fiets als op de
huurovereenkomst waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp op Terschelling.
Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel
mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door verhuurder indien een
defect aan de fiets moet worden gerepareerd en de reparatieduur langer dan één
werkdag is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de
reparatie in rekening gebracht.
Verhuurder inspecteert fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd
met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij
hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige
vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn.
Indien de fiets met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten
openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet
zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor
afhalen door de verhuurder, blijft huurder aansprakelijk voor schade van de
verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft
geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde
situaties de fiets bij de eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct
informeren indien schade is geconstateerd.
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere
gebruikers van de fiets, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden.
Bij vermissing van de fiets kan tevens de huurder aansprakelijk worden gesteld
indien verhuurder constateert dat vermissing is ontstaan door nalatigheid van de
huurder.

Artikel 12 – Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet
verhuurder dit in principe doen. Tenzij dit onmogelijk is of uitgaven worden
vereist wat redelijkerwijs niet van verhuurder kan worden gevraagd. Deze
verplichting geldt niet wanneer huurder aansprakelijk is voor het gebrek of
voor de gevolgen van het gebrek.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken en/of
personen als gevolg van een gebrek aan de fiets.
Artikel 13 – Schade, reparaties en overheidsmaatregelen
1. Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de
reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets.
2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de
verhuurder de fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien
dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere
omstandigheden.
3. Huurder moet schade aan de fiets zo snel als redelijkerwijs mogelijk is bij
verhuurder melden.
4. Voor rekening zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband
met het gebruik of ter beschikking hebben van de fiets van overheidswege
worden opgelegd, tenzij deze verband houdt met een defect dat bij
aanvang van de huur al aanwezig was.
5. Indien deze sancties aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden
om verhuurder bij diens eerste verzoek schadeloos te stellen. Desgewenst
krijgt huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is
opgelegd.
Artikel 14 – Ontbinding van de huur
1. Verhuurder kan de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
beëindigen, met behoud van het recht op vergoeding van de huursom &
schade, en de fiets terugnemen op het moment dat:
- huurder tijdens de huurperiode één of meer van zijn verplichtingen niet
nakomt. Tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
- huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling
aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet
Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
- verhuurder niet op de hoogte was van het bestaan van omstandigheden
die van zodanige aard zijn dat hij de huurovereenkomst (niet op deze wijze)
met huurder zou zijn aangegaan.
2. In geval van administratief-, civiel- o f strafrechtelijk beslag op de fiets blijft
de huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de
huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het
moment dat de fiets zonder beslagen weer in het bezit van verhuurder is.
3. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de fiets terug te
geven.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van
ontbinding op grond van dit artikel.
Artikel 15 – Klachten en bemiddelingsregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij verhuurder. Op tijd, voor het einde van de
huurtermijn, nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed
is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.
Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens van de huurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op de huurovereenkomst worden
door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze
verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan deze voorwaarden, de
overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele
productinformatie geven of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de
verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het
direct mailing, dan zal een protest altijd worden gehonoreerd.

