Algemene Huurvoorwaarden
AndersFietsen.nl - Consument
- Onder verhuurder wordt verstaan:
AndersFietsen.nl Beugen
- Onder huurder wordt verstaan:
Ondergetekende(n)
- Onder het gehuurde wordt verstaan:
AndersFietsen.nl – meerpersoonsfiets
met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst
- Onder een arrangement wordt verstaan:
een georganiseerde dag of dagdeel,
waarbij het georganiseerde tenminste omvat het ter beschikking stellen van onze
meerpersoonsfiets op een afgesproken locatie gecombineerd met een recreatieve
fietsroute(s) gecombineerd met een “pakketje” consumpties.
- Onder een maatwerk–arrangement wordt verstaan: alle afspraken die met een
klant gemaakt worden “op maat” en georganiseerd rondom onze meerpersoonsfiets.
Artikel 1
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
Bij het gehuurde treft u een gedetailleerde instructie over de werking van onze
meerpersoonsfiets; alsook een kaartje met pech-onderweg-hulp = instructie &
telefoonnummer.
Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden, een
minimum leeftijd te hebben van 18 jaar en dient zich te kunnen legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs.
Bovendien dient er een getekend exemplaar dezes en kopie geldig
legitimatiebewijs te worden afgegeven bij aanvang van de huurperiode.
Artikel 3
De bestuurder van onze meerpersoonsfiets is verantwoordelijk voor het sturen, het
schakelen ( in samenspraak met de overige fietsenden ) en remmen
Dit moet altijd een volwassene zijn met voldoende lengte om goed overzicht te
hebben over de gehele fiets, de weg en het overige verkeer.
Artikel 4
Onze meerpersoonsfiets is voorzien van 10 gel fietszadels, die op maat qua hoogte
zijn in te stellen en goed geborgd dienen te worden. Het spreekt voor zich dat er
maximaal 1 persoon per zadel mag plaatsnemen, met een minimale lichaamslengte
van 130 cm en een leeftijd tot “ 99 “ jaar.
Voor.. op het bankje passen 2 personen tot een lichaamslengte van ± 130 cm en
deze is voorzien van veiligheidsgordels die gebruikt dienen te worden.
Gaan hangen aan de fiets, alsook meerijden in de transportmand is niet toegestaan !
Artikel 5
Ondergetekende dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de
Nederlandse wetgeving.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een
verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol,
drugs en of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te gebruiken
voor of tijdens de rit.
Artikel 6
Bij parkeren dient de meerpersoonsfiets te allen tijde te worden gezekerd met de
bijgeleverde sloten; 1 slot voor een van de voorwielen en 1 4*- kettingslot voor vast
punt. De huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging ( aan een vast punt )
De huurder zal als een goed beheerder de haar / hem verhuurde fiets verzorgen en
deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in
te nemen zonder restitutie van het arrangementsbedrag.
Artikel 7
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige
schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of
ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij
schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en zal ter plekke
afgehandeld worden. Bij het niet voldoen hieraan zijn ook de verhaalkosten voor
rekening van de huurder.
Het huren van de meerpersoonsfiets geschiedt op risico van de huurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook
ontstaan gedurende de huurperiode – duur van het arrangement aan huurder,
derden en of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van de huurder.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik
of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over
te dragen.
Artikel 8
De AndersFietsen.nl - meerpersoonsfietsen dienen minimaal 2 weken van te voren
te worden gereserveerd en minimaal 1 week van te voren te zijn betaald per bank.
Borg & Kosten arrangement
Rabo 1121.56.959 ten name van P.J.M. ter Woord en of ……………………… o.v.v.
AndersFietsen.nl. & uw boekingsnummer & uw boekingsdatum.
U dient vooraf kenbaar gemaakt te hebben of de Borg per bank teruggestort of
contant uitbetaald bij terugkomst, mits onbeschadigd.
Als u 3 weken tot 1 weken van te voren zou annuleren berekenen wij 30% van de
arrangementskosten. Gebeurt dit 1 week tot 1 dag van te voren, dan berekenen wij
70% van de arrangementskosten.
U kunt voor € 15,00 de annulering verzekeren bij AndersFietsen.nl !
[ Bij ( aanhoudend ) slecht weer in overleg ]
Bij het eerder beëindigen van uw dag zal er geen restitutie plaatsvinden.

Verder dient u de afgesproken eindtijd te respecteren.
Daarentegen: mocht een storing van dusdanige aard zijn dat om wat voor reden dan
ook niet verder gefietst kan worden, dan kan nimmer om restitutie van de
arrangementskosten gevraagd worden.
In dat geval stellen wij een gelijkwaardig en volledig arrangement gratis ter
compensatie op een door u gekozen datum & tijdstip, mits deze dag niet is
volgeboekt en de eindtijd respecterend. ( in goed overleg )
Artikel 9
De verhuurder verplicht zich:
- deugdelijke instructies op de fiets mee te leveren.
- pech-onderweg-service te bieden; streeft ernaar om met maximaal een half
uur ter plaatse te zijn en met maximaal een half uur de storing verholpen.
nogmaals ….streeft en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden !
- toe te staan dat kleine reparaties, als dit voor zou komen, waaronder een
slappe band of het aflopen van een ketting door een “zakendeskundige” klant
wordt uitgevoerd ( altijd vooraf overleggen ).
- het gehuurde in een klantvriendelijke, verkeersveilige topconditie te houden en
zo maximaal mogelijk te streven door toepassing van hoogwaardige techniek /
materialen naar een storingsvrije werking.
- Om representatieve ambiance te bieden als opstapplaats
( lees: horecagelegenheden )
n.v.t. op de maatwerkarrangementen !
Artikel 10
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde arrangementskosten &
Borgbedrag te kennen en daarmee akkoord te gaan.
Artikel 11
Nederlands Recht is van toepassing, alsook het dichtstbijzijnde gerecht ten opzichte
van postcode 5835BN (14).
In gevallen waarin bij deze voorwaarden niet is voorzien wordt door AndersFietsen.nl
naar billijkheid beslist.
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