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 Pechhulp Pech onderweg? 
Binnen twee uur verhelpen wij het probleem. Tijdens openingstij-
den en binnen een straal van 20 kilometer van onze winkel.

 Schade door diefstal?  
Deze en de gevolgschade zijn gedekt in het Bike Rental Safety 
Plan.

 Schade aan uw fiets? 
Die is gedekt aan uw fiets.

Fietsverhuur door heel Nederland

Met ons Bike Rental Safety Plan kunt u onbezorgd fietsen!  Onbezorgd op pad 
met uw huurfiets? In dit zekerheidsplan leest u wat onder deze regeling valt. 
Wat uw rechten en plichten zijn en hoe de betaling is geregeld.

1:  Diefstal of Total loss                                                                                                                                         
U krijgt gedurende de looptijd van het zekerheid een andere fiets geleverd of een 
passende alternatief aangeboden.

2:  Niet gedekt                                                                                                                                           
De schade die u met uw huurfiets aan anderen veroorzaakt is niet gedekt.

3:  Snel melden                                                                                                                                           
Meld eventuele schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie ook zo 
snel mogelijk aan ons door.

4:  Eigen risico
 bij diefstal of beschadiging:                                                                                                                             

€ 25,- voor een fiets. € 75,- voor E-Bike of tandem. € 100,- voor bakfiets.

Bike Rental Safety Plan                                                            
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Fietsverhuur door heel Nederland

Huurreglement
1. De huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen. De ver-

huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, 

hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, 
ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de 
hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die 
van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object 
aan de verhuurder voldoen. Bij deelname aan ons Bike Rental Safety Plan vervallen deze 
kosten. Het eigen risico van de huurder bedraagt in dit geval € 25,- per fiets, € 75,- per E-bike 
en € 100,- per bakfiets. Het Bike Rental Safety plan vergoedt niet:
A. Schade die is ontstaan en/of verergerd: a. met toestemming van de huurder en/of een 

andere belanghebbende; b. door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid; c. en/of 
al dan niet bewuste merkelijke schuld van de huurder en/of een andere belanghebbende;

B. Indien de huurder in geval van diefstal geen fietssleutel en proces-verbaal van diefsta-
laangifte kan overleggen.

3. De verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te 
nemen.

4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat het 
object later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening bren-
gen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd 
met een boete van € 20,- voor iedere dag dat het object te laat wordt teruggebracht. Daar-
naast kan de verhuurder een vergoeding in rekening brengen, zowel voor schade die bestaat, 
als voor schade die nog zal volgen.

5. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorde-
ringen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te 
verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.

6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij 
niet inbegrepen.

7. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen.
8. De huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden 

wordt toegebracht.
9. Bij elke voortijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.
10. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is 

het streng verboden:
• De trottoirbanden op en af te rijden.
• Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
• Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.
• In het centrum van Amsterdam en omgeving onbeheerd de fiets te stallen. Alleen een 

officiële bewaakte stalling kan een uitzondering zijn.


