ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor het huren van ligfiets(en) en/of andere producten van
BEL (Beter Een Ligfiets), Hoogstraat 14a Hooge Mierde, hierna te noemen: Verhuurder.
-Ligfiets(en) en/of andere producten, hierna te noemen: Fietsen
-Begeleider/gids, hierna te noemen: gids.
Legitimatie en betaling
•
Er dient, voordat de activiteit(en) aanvangt of aanvangen door huurder een huurovereenkomst of inschrijfformulier
ingevuld en ondertekend te worden. Geldige legitimatie tonen. (paspoort, rijbewijs of i.d. kaart).
•
Er dient per ligrfiets een borgsom van € 100 betaald te worden. Huur en/of activiteit(en) en arrangementen dien(t)(en)
altijd volledig vooraf betaald te worden. Borg mag contant of vooraf betaald worden. Voor fietsen die voor het einde
van de huurperiode worden teruggebracht, vindt geen restitutie van huur plaats.
•
Fietsen kunnen op afspraak vanaf 9:00 uur opgehaald worden en dienen voor 16.00 uur ingeleverd te worden
(is één dag huur).
•
Bij reservering voor een groep of arrangement gelieve u per omgaande 30% van het totaal bedrag over te maken.
•
Bij een arrangement of groepsboeking dient het restant bedrag 2 weken voor de reserveringsdatum te zijn betaald aan
verhuurder.
•
Annuleren van een boeking of arrangement is tot 4 weken voorafgaand aan de reserveringsdatum mogelijk onder
verschuldiging van de annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 30% van het totaal bedrag. (In dit bedrag zijn
tevens administratie- en reserveringskosten inbegrepen).
•
Binnen 4 weken voorafgaande aan de reserveringsdatum is altijd het volledige bedrag, zonder uitzondering,
verschuldigd. Huurder heeft geen recht op kwijtschelding van niet tijdig betaalde bedragen, ook wanneer een
arrangement of fietstocht niet is doorgegaan, tenzij verhuurder in gebreke is gebleven. (Wij raden u aan zelf een
annuleringsverzekering af te sluiten).
Aansprakelijkheid
•
Bezoeker(s) zijn tijdens het inrijden, proefrijden en proberen van een (lig)fiets, electrofiets, tandem of andere producten
van verhuurder,ten allen tijde zelf verantwoordelijk. Verhuurder kan voor geen enkel letsel van berijder of derden
aansprakelijk worden gesteld. Tevens is alle schade aan fietsen en schade aan derden voor verantwoording van de
berijder, dit geldt ook voor huurders.
•
De fietsen zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid, diefstal of schade. De huurder is voor alle schade aansprakelijk.
•
Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder lichamelijk letsel of de gevolgen hiervan,
gevolgschade en bedrijfssschade ontstaan in verband met het gebruik van de huurfietsen en huurder vrijwaart dan ook
te allen tijde de verhuurder van deze schade.
•
Huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor een gehuurde fiets.
•
Huurder dient minimaal 21 jaar te zijn, tenzij verhuurder anders beslist.
•
Huurder verklaart over voldoende rijvaardigheid ten aanzien van de gehuurde ligfiets(en) te beschikken.
•
Bij twijfel dient de huurder vooraf in aanwezigheid van de verhuurder een proefrit te maken.
•
Verhuurder kan ten allen tijde weigeren een fiets te verhuren zonder opgaaf van redenen.
•
Fietsen worden in goede staat uitgegeven, huurder zal dit controleren voor vertrek.
Schade en diefstal
•
Fietsen mogen onder geen enkele voorwaarde worden versteld door huurder!! (Er kan ernstige schade ontstaan aan
derailleur, ketting, tandwielen, achterwiel en frame). Het kan zelfs vallen tot gevolg hebben!!
•
Huurder mag geen derden op gehuurde fietsen laten rijden zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
•
Wanneer huurder gehuurde fiets(en) laat berijden door niet huurders, zal verhuurder minimaal de borg inhouden als
vergoeding.
•
Wanneer fietsen (met toestemming van verhuurder en uitsluitend in het bijzijn van medewerker(s) van verhuurder)
worden gebruikt voor een demonstratie of proefparcours, zal huurder altijd voldoende maatregelen nemen om
wegrijden (diefstal) vanaf het parcours te voorkomen. Wanneer er toch diefstal of vermissing van een fiets plaats vindt
zal huurder onmiddellijk alle schade aan verhuurder vergoeden.
•
Reparaties die zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder worden uitgevoerd, zijn voor rekening van de huurder.
•
Er mag alleen op verharde wegen en fietspaden worden gereden. Ook mogen de fietsen niet aan de hand meegenomen
worden buiten deze wegen en fietspaden, Onder geen enkele voorwaarde mogen fietsen meegenomen worden naar het
(auto)strand.
•
Fietsen mogen nooit onbeheerd achter gelaten worden, ook niet als ze op slot staan
•
Lekke of kapotte banden zijn altijd voor rekening van huurder.
Toertochten met gids/begeleider
•
De gids/begeleider en/of verhuurder/organisator kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor een
ongeluk of andere directe of indirecte schade waaronder gevolgschade en bedrijfschade geleden door een of meer
deelnemers of derden en ontstaan in verband met het gebruik van de huurfiets(en) en/of andere activiteit(en) die door
verhuurder georganiseerd zijn.
•
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar gedrag in het verkeer en/of tijdens een activiteit.
•
Iedere deelnemer is ook zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bagage.
•
De gids is er om u de mooiste weggetjes, fietspaden en plekjes te laten zien.
•
Natuurlijk zal de gids ook een band kunnen plakken of vervangen en/of andere kleine reparaties ter plaatse kunnen
verrichten.
•
Uw gids is er ook, indien mogelijk, om allerlei vragen te beantwoorden, zowel op ligfietsgebied als over de omgeving.
•
Uw gids is er ook om u binnen redelijke tijd bij de door ons gereserveerde uitspanning(en) en/of activiteit(en) te brengen.
•
Ook heeft uw gids een kleine eerste hulp doos en veelal een mobiele telefoon bij zich.
•
Natuurlijk zal de gids u tijdens de toertochten, voor zover mogelijk, met raad en daad bijstaan.
•
Een gids kan, als een groep door snelheidsverschillen uit elkaar valt, niet overal tegelijk zijn en deze kan hiervoor dan ook
niet verantwoordelijk gehouden worden.
•
De gids zal, voor zover mogelijk, zijn snelheid aanpassen aan de langzaamste deelnemer in de groep.
Arrangementen en (lig)fietshuur
•
Indien uw arrangement een lunch bevat is deze altijd inclusief de in de brochure aangegeven consumpties. Alle
overige consumpties dient u zelf ter plaatse af te rekenen.
•
Verhuurder kan geen mooi weer garantie geven.
•
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet doorgaan van activiteiten van derden.
•
Verhuurder/organisator kan te allen tijde een geboekte toertocht, activiteit of fiets annuleren als er dwingende redenen
zijn, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden. Indien er op dat moment (gedeeltelijk) is betaald, dan wordt het
reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald of kan er (naar keuze) een andere datum worden geboekt.
Wij wensen u een fijne en veilige (lig)fietstocht.
Datum;
Handtekening

