Algemene voorwaarden eBikePlan BV
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. eBikePlan: de gebruiker van deze algemene voorwaarden zijnde eBikePlan BV gevestigd aan de Poelestraat 56 te Groningen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66008727;
b. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die met eBikePlan een Overeenkomst aangaat dan wel die een offerte of aanbieding van
eBikePlan heeft ontvangen of met wie eBikePlan in enige rechtsbetrekking staat of voor wie eBikePlan enige rechtshandeling verricht in
het kader van een Overeenkomst;
c. Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen eBikePlan en de Huurder;
d. Fiets: de Fiets inclusief alle daarbij behorende accessoires die door de Huurder van eBikePlan wordt gehuurd en op welke Fiets de
Overeenkomst van toepassing is;
e. Huur: de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte
daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Onder huur wordt in deze voorwaarden
eveneens bedoeld bruikleen en iedere andere wijze van ter beschikking stelling (om baat of om niet) van een Fiets en accessoires door
eBikePlan aan Huurder anders dan door levering in het kader van een koopovereenkomst
Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen eBikePlan en de Huurder die betrekking heeft op het
huren van een Fiets.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met eBikePlan voor de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of via elektronische
wijze zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door eBikePlan
vervangen worden waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
6. Indien eBikePlan niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, houdt dat niet in dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn of dat eBikePlan in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
7. Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in
de Overeenkomst.
8. eBikePlan heeft het recht om gedurende de Overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Huurder is gerechtigd de
Overeenkomst binnen 30 dagen na het publiceren van de gewijzigde Voorwaarden op de website van eBikePlan op te zeggen. Indien de
Huurder na deze periode de Fiets blijft gebruiken, wordt hij geacht te hebben ingestemd met de wijziging.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen of offertes zijn geheel vrijblijvend.
2. eBikePlan kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan, kon of behoorde te
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de Overeenkomst heeft ondertekend.
Artikel 5. Verplichtingen van de Huurder
1. Huurder dient de Fiets bij aanvang van de huurperiode af te halen en na afloop van de huurperiode weer te retourneren bij een van de
vestigingen van eBikePlan.
2. eBikePlan is slechts gehouden reparaties en onderhoud voor de Huurder kosteloos te verrichten indien de Huurder de Fiets bij een van
de vestigingen van eBikePlan afgeeft en ophaalt. Voor het ophalen of wegbrengen van de Fiets van of naar een andere locatie dan een
van de vestigingen van eBikePlan kan eBikePlan aan de Huurder kosten in rekening brengen.
3. De Huurder is verplicht indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of enig beslag op zijn
goederen wordt gelegd dan wel hij onder curatele wordt gesteld, eBikePlan hiervan onverwijld in kennis te stellen en de curator en of
beslaglegger erop te wijzen dat de Fiets eigendom van eBikePlan is.
4. Huurder kan (met “kan” wordt bedoeld een goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW) eventuele vorderingen die hij
op eBikePlan heeft of in de toekomst zal verkrijgen, niet overdragen aan derden of bezwaren.
5. De Huurder is verplicht de Fiets als een goed huisvader te gebruiken en al het nodige te doen om beschadiging van, vernieling aan en
verdwijning of diefstal van de Fiets te voorkomen. In het bijzonder is de Huurder bij het (tijdelijk) niet gebruiken van de Fiets verplicht
altijd de bijgeleverde plug-in ketting te gebruiken zodat de Fiets altijd met twee sloten op slot staat. Indien eBikePlan op een gegeven
moment constateert dat de Fiets niet met beide bijgeleverde sloten op slot staat, is eBikePlan gerechtigd de Fiets mee te nemen en is
de Huurder aan eBikePlan een boete ter hoogte van 1 maand huur verschuldigd.

6. Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke of via elektronische weg gegeven toestemming van eBikePlan
veranderingen aan de Fiets aan te (laten) brengen. Het is de Huurder evenmin toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke of via
elektronische weg gegeven toestemming van eBikePlan de Fiets zelf te repareren of door een ander (bedrijf) dan eBikePlan te laten
repareren.
7. Het is de Huurder niet toegestaan de Fiets onder te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op
enigerlei andere wijze af te staan. De Fiets dient uitsluitend door de huurder zelf gebruikt te worden. Het is huurder verboden de Fiets
in bruikleen, onderhuur of op welke andere wijze dan ook aan een derde ter beschikking te stellen. Het is huurder eveneens verboden
om de Fiets met meerdere personen te gebruiken in die zin dat slechts gebruik door één persoon tegelijkertijd is toegestaan. Bij
overtreding van het in dit lid bepaalde is de Huurder onmiddellijk en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is een boete
van € 2.500 aan eBikePlan verschuldigd alsmede een boete van € 150 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Huurder verkeert
direct in verzuim en doet afstand van zijn eventuele recht om de boete door de rechter te laten matigen.
8. De Huurder mag de Fiets uitsluitend gebruiken voor het normale daartoe beoogde doel, elk ander gebruik is hem strikt verboden.
9. De Huurder dient alle bij de Fiets terbeschikkinggestelde dan wel medegedeelde instructies, veiligheidsvoorschriften en
gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.
10. De Huurder is verplicht om uiterlijk binnen 2 weken gehoor te geven aan de oproep van eBikePlan om een servicebeurt uit te laten
voeren en is verplicht hiervoor een afspraak te maken.
11. Het is huurder slechts toegestaan gebruik van de Fiets te maken voor zover dit op een veilige wijze mogelijk is. Huurder dient zijn weg
gedrag en de beslissing om de Fiets te gaan gebruiken, af te stemmen op de weersomstandigheden, de drukte op de weg en andere
factoren die het veilige gebruik van de Fiets kunnen beïnvloeden.
12. De huurder dient zich bij aanvang van de huurperiode, en gedurende de huurperiode met enige regelmaat, te verzekeren van de
technische geschiktheid van de Fiets voor het beoogde gebruik. Indien de Fiets op enig moment (technische) gebreken vertoont
waardoor het beoogde gebruik niet mogelijk is, althans niet mogelijk is zonder geldende wet- of regelgeving te overtreden of zonder de
huurder of de Fiets bloot te stellen aan extra risico’s op schade of letsel, dient de huurder geen gebruik van de Fiets te maken en
eBikePlan onverwijld van de gebreken op de hoogte te stellen.
13. Indien de Fiets niet aan het einde van de overeengekomen huurperiode op de overeengekomen locatie aan eBikePlan ter beschikking
wordt gesteld of bedoelde ter beschikking stelling om welke reden dan ook niet mogelijk is, dient huurder aan eBikePlan de laatst
bekende catalogus prijs van de Fiets vermeerderd met de catalogus prijs van de accessoires te vergoeden. Huurder en eBikePlan komen
overeen dat deze vergoeding redelijk is.
14. Huurder is verplicht om binnen 24 uur na de constatering van diefstal van de Fiets aangifte van diefstal te doen en eBikePlan van de
geconstateerde diefstal op de hoogte te stellen.
15. eBikePlan is na diefstal van de Fiets slechts gehouden een vervangende Fiets aan Huurder ter beschikking te stellen indien Huurder
binnen 24 uur na de constatering van diefstal van de Fiets aan eBikePlan de twee originele (geen kopie(n)) fietssleutels overhandigd. Bij
het, om welke reden dan ook, niet naleven van deze bepaling is Huurder aan eBikePlan een vergoeding voor de gestolen Fiets
verschuldigd ter hoogte van de laatst bekende catalogus prijs van de Fiets vermeerderd met de catalogus prijs van de accessoires.
Huurder en eBikePlan komen overeen dat deze vergoeding redelijk is.
16. Indien de Huurder niet aan de verplichtingen zoals die uit dit artikel voortvloeien heeft voldaan, verliest hij het recht op kosteloze
reparatie, onderhoud en vervanging bij diefstal en komen de uit de overtreding voortvloeiende kosten, waaronder, doch niet
uitsluitend, reparaties, onderhoud en diefstalschade, en eventueel geleden schade voor rekening van de Huurder.
Artikel 7. Uitvoeringstermijn
1. Alle door eBikePlan opgegeven (reparatie- of leverings)termijn(en) geld(t)(en) niet als een fatale termijn.
2. In het geval dat een met de Huurder overeengekomen termijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten
de macht van eBikePlan ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven wordt deze termijn automatisch verlengd
met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
3. Overschrijding van een termijn geeft de Huurder niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding of enige andere
vorm van compensatie.
Artikel 8. Huurprijs
1. De in de Overeenkomst opgenomen huurprijs is verschuldigd vanaf de dag dat de Overeenkomst is aangegaan, ongeacht het tijdstip
waarop de Fiets door eBikePlan aan de Huurder ter beschikking is gesteld.
2. De in de Overeenkomst opgenomen maandelijkse huurprijs is inclusief servicebeurten reparaties, onderhoud en de vervanging van de
Fiets bij diefstal, tenzij uit deze voorwaarden anders voortvloeit.
3. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten alle aansprakelijkheid van eBikePlan voor (in)directe schade aan (onderdelen van) de Fiets als gevolg
van: a Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, banden, remmen, snelsluiters van de wielen en
zadels; b Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen; c
Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest. d Slijtage als gevolg van normaal gebruik.
4. Gedurende de periode dat eBikePlan de Fiets in zijn bezit heeft voor het uitvoeren van onderhoud en/of reparatie(s) blijft de huurprijs
verschuldigd.
5. De huurprijs kan jaarlijks door eBikePlan worden aangepast op basis van het prijsindexcijfer ‘CPI alle huishoudens’ zoals vastgesteld
door het CBS. De Huurder wordt schriftelijk of via elektronische wijze van een huurprijswijziging in kennis gesteld. Daarnaast is
eBikePlan gerechtigd om een eventuele verhoging van een verzekeringspremie inzake een voor de Fiets afgesloten verzekering aan de
Huurder door te berekenen.

Artikel 9. Facturatie en betaling
1. Voordat de Fiets door eBikePlan aan de Huurder ter beschikking wordt gesteld, kan eBikePlan de Huurder verplichten de eerste
huurtermijn en de eventueel van toepassing zijnde borgsom aan eBikePlan te voldoen. De hoogte van het/de te betalen bedrag(en)
is(zijn) in de Overeenkomst opgenomen.
2. Betaling door Huurder dient te geschieden zonder enig aftrek of verrekening.
3. De facturatie geschiedt telkens maandelijks vooraf middels automatische incasso waartoe de Huurder aan eBikePlan een volmacht
e
verleent. De incasso wordt maandelijks uitgevoerd op of rond de 23 dag van de maand en heeft derhalve betrekking op de daarop
volgende maand. De eerste incasso kan betrekking hebben op meer dan 1 maand indien de Overeenkomst op een andere dag dan die
van de incasso ingaat.

4. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of indien de automatische incasso wordt gestorneerd, stuurt eBikePlan de
Huurder eenmalig een kosteloze aanmaning. Indien de Huurder de verschuldigde huurprijs niet binnen de in de aanmaning genoemde
termijn heeft betaald, is huurder van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is. Huurder is alsdan de
wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de datum waarop het betreffende bedrag geincasseerd had moeten worden. Tevens is de
Huurder alsdan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het te incasseren bedrag bedragen, met
een minimum van € 50,-. Indien Huurder een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en ook na
een eerste aanmaning waarin een termijn van 14 dagen wordt gegeven om alsnog te betalen en betaling van de factuur uitblijft zijn alle
(buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend aan de hand van de staffel opgenomen in de Wet
Incassokosten (WIK), met een minimum van € 40,5. Indien huurder enige vergoeding aan eBikePlan verschuldigd is (waaronder, doch niet uitsluitend, wordt begrepen de huurprijs,
vergoeding van schade aan de Fiets of vergoeding bij diefstal), dient deze vergoeding binnen vijf werkdagen na het opeisbaar worden
van die vergoeding aan eBikePlan betaald te zijn op een door eBikePlan aangegeven wijze. De genoemde termijn is een fatale termijn.
Indien door huurder niet tijdig is betaald, is huurder van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is.
6. Indien de Huurder de Fiets, om wat voor een reden dan ook, niet gebruikt of niet kan gebruiken dan geeft dat de Huurder niet het
recht de betaling van de huurprijs op te schorten.
7. Iedere betaling door de Huurder strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op
de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Huurder tot voldoening van de
openstaande hoofdsom.
8. Bij diefstal van de Fiets is de Huurder aan eBikePlan een tegemoetkoming in de administratiekosten ter hoogte van 1 maand huur
verschuldigd.
9. Huurder verpandt hierbij aan eBikePlan, zo nodig bij voorbaat, tot zekerheid voor al hetgeen eBikePlan van Huurder te vorderen heeft
of zal hebben, alle bestaande en toekomstige voor verpanding vatbare goederen waaronder, doch niet uitsluitend, alle vorderingen op
derden en roerende zaken. Huurder volmachtigt hierbij eBikePlan om periodiek en namens haar een nieuwe pandakte te registreren.
Artikel 10. Huurperiode en beëindiging
1. De huurperiode vangt aan op de datum die in de Overeenkomst is opgenomen.
2. Tenzij in de Overeenkomst anders is opgenomen, bedraagt de looptijd van de huurperiode 48 maanden en eindigt deze van rechtswege
na verloop van deze periode zonder dat opzegging daartoe vereist is.
3. De Overeenkomst kan gedurende de looptijd niet worden opgezegd, tenzij uit deze algemene voorwaarden anders voortvloeit.
4. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kunnen beide partijen de Overeenkomst maandelijks opzeggen tegen een tijdstip
e
waarop de Overeenkomst een volle maand heeft gelopen. Ter verduidelijking: indien de Overeenkomst op de 15 van een maand is
e
ingegaan, dient opzegging te geschieden tegen de 15 van de maand waarin wordt opgezegd.
5. Opzegging dient schriftelijk of via elektronische wijze te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6. De Huurder is verplicht de Fiets uiterlijk op de dag dat de huurperiode afloopt in te leveren bij een van de vestigingen van eBikePlan.
Brengt de Huurder de Fiets niet tijdig terug, dan wordt per dag dat de Huurder de Fiets te laat heeft teruggebracht de standaard door
eBikePlan gehanteerde daghuurprijs aan de Huurder in rekening gebracht, tenzij de Huurder kan aantonen dat het niet tijdig
terugbrengen van de Fiets veroorzaakt is door overmacht.
Artikel 11. Ontbinding
1. eBikePlan heeft het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst middels een schriftelijke of via elektronische weg
verzonden verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en interest, indien:
a.
de Huurder in gebreke is enige bepaling van de Overeenkomst behoorlijk na te komen;
b.
beslag wordt gelegd op goederen van de Huurder, dan wel een gedeelte daarvan;
c.
de Huurder surseance van betaling aanvraagt of in staat van (is) faillissement geraakt;
d.
de Huurder onder curatele wordt gesteld;
e.
de Huurder komt te overlijden;
f.
de Fiets verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook, of indien de Fiets zodanig is of wordt beschadigd dat, naar het voor
beide partijen bindend oordeel van eBikePlan, herstel niet meer van eBikePlan gevergd kan worden.
g.
de Huurder, naar het voor beide partijen bindend oordeel van eBikePlan, onevenredig veel schade aan de Fiets doet of laat
ontstaan door, doch niet uitsluitend, onzorgvuldig gebruik, zodat van eBikePlan niet gevergd kan worden dat zij de schades kosteloos
(doet) repareren.

h.
De Fiets, naar het voor beide partijen bindend oordeel van eBikePlan, onevenredig vaak gestolen wordt of door Huurder als
gestolen wordt opgegeven.
Artikel 12. Eigendom
1. eBikePlan blijft te allen tijde eigenaar van de Fiets, ongeacht de duur van de huurperiode.
2. Vergoedingen van de Huurder aan eBikePlan voor schade aan dan wel voor vermissing van de Fiets geven de Huurder geen aanspraken
op (enig deel van) het eigendom van de Fiets.
Artikel 13. Opzegging door erfgena(a)m(en)
1. In het geval van overlijden van de Huurder blijft de Overeenkomst van kracht, met de erfgena(a)m(en), in zijn (hun) hoedanigheid van
rechtsopvolger(s) van de overleden Huurder als nieuwe Huurder(s).
2. De erfgena(a)m(en) heeft (hebben) het recht gedurende een periode van 6 maanden na het overlijden van de Huurder schriftelijk op te
zeggen aan eBikePlan met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Tot het moment van beëindiging van de Overeenkomst
blijven de erfgena(a)m(en) en/of de eventuele onverdeelde boedel aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst.
3. Bij opzegging van de Overeenkomst ingevolge het voorgaande lid dient/dienen de erfgena(a)m(en) de resterende huurtermijnen
terstond en in zijn geheel te betalen.
Artikel 14. Risico’s en vrijwaring
1. Bij schade, diefstal, vermissing en/of bij vernieling dient de Huurder eBikePlan daarvan onverwijld in kennis te stellen, de instructies
van eBikePlan op te volgen en alle inlichtingen aan eBikePlan te verstrekken waar eBikePlan om vraagt.
2. Bij diefstal, vermissing en/of bij vernieling van de Fiets door derden, dient de Huurder aangifte te doen bij de politie.
3. eBikePlan is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het
gebruik van de Fiets, aan de Huurder en/of derden.
4. Ingeval van schade of een defect aan de Fiets is het de Huurder niet toegestaan de Fiets te gebruiken indien dit kan leiden tot
verergering van de schade of het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid. Bij een defect dient de Huurder de Fiets zo
spoedig mogelijk door eBikePlan te laten repareren.
5. Het gebruik van de Fietsen is geheel voor eigen risico van de Huurder. eBikePlan is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook
voortvloeiende uit het gebruik van de gehuurde Fiets, opzet en bewuste roekeloosheid daargelaten.
6. Huurder is zich bewust van het feit dat het gebruik maken van een Fiets risico’s met zich brengt die niet te voorzien of te voorkomen
zijn waaronder schade aan persoonlijke eigendommen, eigendommen van derden en lichamelijk letsel. Huurder aanvaardt deze risico’s
zonder enig voorbehoud voor eigen rekening en zal bij eBikePlan geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade.
Artikel 15. Verzekering
1. eBikePlan kan een verzekering voor schade en diefstal afsluiten voor de Fiets, eventueel op naam van Huurder. De Huurder draagt alle
vorderingen die hij uit die hoofde op de betreffende verzekeringsmaatschappij heeft of mocht krijgen over aan eBikePlan. Huurder
machtigt eBikePlan om namens hem mededelingen aan de verzekeringsmaatschappij te doen, te communiceren omtrent de
afhandeling van de schades en diefstal, uitkeringen te ontvangen alsmede om alle (rechts)handelingen te verrichten die redelijkerwijs
nodig zijn om de schade en of diefstal af te handelen. Huurder dient eBikePlan onverwijld in kennis te stellen van elke vorm van
communicatie die hij met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij heeft of voornemens is te hebben.
Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring
1. eBikePlan kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de Huurder.
2. eBikePlan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat eBikePlan is uitgegaan van door de Huurder verstrekte
onjuiste en/of onvolledige informatie.
3. Indien de Huurder of een derde wijzigingen aanbrengt aan de Fiets, sluit eBikePlan iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de
werking en eventuele (gevolg)schade.
4. eBikePlan is niet aansprakelijk voor schade indien de Huurder de Fiets verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de
gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.
5. Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich. eBikePlan is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke
situaties, ongevallen of botsingen met de Fiets. eBikePlan is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële
schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de Fiets. De Huurder is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat
hij en/of een derde voorzichtig omgaat met de Fiets. Het gebruik van de Fiets is geheel voor risico van de Huurder.
6. eBikePlan kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die de Huurder heeft gekregen door het gebruiken van de
Fiets.
7. eBikePlan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
7. Indien eBikePlan aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van eBikePlan beperkt tot het bedrag van
de eventueel door de verzekeraar van eBikePlan gedane uitkering ook al mocht dit bedrag nihil zijn. Indien de verzekeraar in enig geval
niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal de in
de twaalf maanden voor het schadebrengende feit betaalde huurprijs. Huurder doet afstand van zijn recht om een hogere
schadevergoeding te vorderen. Huurder vrijwaart eBikePlan voor aanspraken op schadevergoeding door hem zelf of derden (namens
hem).

8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Huurder uit welken hoofde ook jegens eBikePlan vervallen in ieder geval na het
verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet waardoor de Huurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens
eBikePlan kan aanwenden.
9. De Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van andere gebruikers dan de Huurder gedurende de huurperiode, alsmede
tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van deze termijn zonder dat de Fiets in de macht is gebracht van eBikePlan.
Artikel 17. Overmacht
1. eBikePlan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke onvoorzienbare
omstandigheid waardoor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd zoals
staking, vertraagde of uitblijven van levering door een leverancier, transportstoringen, ongevallen, weersomstandigheden, beperkingen
opgelegd door derden of de overheid, energiestoring, internetstoring en bedrijfsstoringen.
2. Indien sprake is van overmacht dan zal eBikePlan niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of
een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering van de Overeenkomst. Het zal van de
omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake
zal zijn van een opschorting van uitvoering.
Artikel 17. Vergoeding kosten
1. Huurder is bij overtreding van een van de bepalingen van deze overeenkomst aan eBikePlan verschuldigd alle kosten die eBikePlan
redelijkerwijs gemaakt heeft ter zake juridische bijstand. Huurder zal deze kosten binnen vijf werkdagen nadat eBikePlan aan Huurder
redelijk bewijs van de hoogte van deze kosten heeft overlegd, storten op de bankrekening van eBikePlan. De genoemde termijn is een
fatale termijn.
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op elke overeenkomst tussen eBikePlan en de Huurder is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Huurder en eBikePlan worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter
binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van eBikePlan is gelegen. De Huurder heeft 1 maand de tijd nadat eBikePlan zich
schriftelijk jegens de Huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen.
Einde algemene voorwaarden. Versie april 2016

Verklaring eBikePlan BV

Ondergetekende verklaart hierbij, stellig en zonder enig voorbehoud, het volgende:
Ik begrijp dat ik, ter vermindering van het risico op diefstal en vermissing, de door eBikePlan BV aan mij ter
beschikking gestelde ebike altijd met de bijgeleverde sloten (ringslot en plug-in ketting) en met de originele
sleutels op slot dien te zetten en op slot dien te laten staan en dat ik binnen 5 dagen na een eerste verzoek
daartoe van eBikePlan BV ten kantore van eBikePlan BV aan eBikePlan BV de twee originele sleutels dien te
tonen. Verder begrijp ik dat het (laten) maken van kopie sleutel(s) zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van eBikePlan BV niet is toegestaan.

VOORTS BEGRIJP IK EN GA IK ONVOORWAARDELIJK ERMEE
AKKOORD DAT ALS DE EBIKE GESTOLEN IS, VERMIST IS, IK
DEZE BIJ EBIKEPLAN BV DIEN IN TE LEVEREN OF IK DE
SLEUTELS AAN EBIKEPLAN BV DIENT TE TONEN, IK BEIDE
ORIGINELE SLEUTELS DIEN IN TE LEVEREN OF TE TONEN. ALS
IK DIT, OM WELKE REDEN DAN OOK, NIET DOE OF NIET KAN,
ZAL IK ONVERWIJLD AAN EBIKEPLAN EEN VERGOEDING
BETALEN VAN € 2500 ALSMEDE ALLE ANDERE BEDRAGEN DIE
EBIKEPLAN BV NOG VAN MIJ TE VORDEREN HEEFT.
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