
 

 

Algemene verhuurvoorwaarden Fietsverhuur                                                                                                                                                                
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen tussen Bike&Co en bovenstaande huurder.  

Artikel 1- Huursom                                                                                                                                                                                                                              
De huursom is voldaan middels een middels een pin of ideal betaling aan Bike&Co 

Artikel 2 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode 
2.1 Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt vrijgeven zodat deze door Bike&Co opgehaald kan 
worden. Verhuurder moet de fiets, tijdens op tijd en op de afgesproken plaats in ontvangst nemen.  

Artikel 3 – Verplichtingen huurder 3.1 Huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat 
bedoeld is. Hij moet bijvoorbeeld netjes omgaan met de oplader en regelmatig opladen. Het is verboden om de fiets te gebruiken op een 
terrein 
waarvoor de fiets niet geschikt is. De fiets moet altijd op slot gezet worden met de slot(en) die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een 
vast object. 
3.2 Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen. 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade 4.1 Huurder is voor schade van de gehuurde e-bike gevrijwaard indien er 
gebruik is gemaakt van de afkoop eigen risico. Anders wordt alle schade aan de gehuurde fiets verhaald op de huurder. Het niet 
retourneren van de oplader en accu valt niet onder schade. Dit valt onder artikel 5-Verlies en/of diefstal. 

Artikel 5 – Verlies en/of diefstal 5.1 Huurder is voor de dagwaarde aansprakelijk bij verlies en/of diefstal van de e-bike, oplader voor de 
accu en de accu zelf. De e-bikes zijn niet verzekerd tegen diefstal. Bij het niet op de afgesproken tijd en datum van het gehuurde zal de 
huurder aansprakelijk gesteld worden voor de dagwaarde van het gehuurde. En zat dit bedrag aan de verhuurder Bike&Co betaald 
moeten worden. 

Artikel 6 – Kosten tijdens de huurperiode. 6.1 Alle lasten en belastingen ter zake van het gebruik van de e bike(s) is (zijn) voor rekening 
van de huurder. Evenzo zijn voor rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. 

Artikel 7 – Annuleren 7.1 Tot 8 dagen voor vertrek kan je kosteloos annuleren of een wijzigingen doorgeven.  Annuleringen 
kunnen alleen via de mail info@bikeenco.nl doorgegeven worden. Mondelinge annuleringen worden niet in behandeling genomen. 
 

Annuleren alleen per mail mogelijk Percentage restitutie 
 2 tot 7 dagen voor reservering 25% restitutie op totale huursom 
1 dag voor reservering 50% restitutie op totale huursom 
 Dag van reservering   0% restitutie op totale huursom 

 

Huurder verklaart door de boeking te plaatsen akkoord te gaan met de huurvoorwaarden. Voor diefstal, totallos-schade is (zijn) de 
huurder(s) volledig verantwoordelijk. Huren geschied geheel op eigen risico van de huurder(s), persoonlijk letsel en schade, 
toegebracht aan derden, zijn voor rekening van huurder. 
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