Voorwaarden fietsverhuur Fietsverda Groningen
Op alle overeenkomsten inzake de huur en verhuur van fietsen tussen huurder en Fietsverda Groningen B.V., Poelestraat 56 te Groningen
(hierna: Fietsverda), zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
1.

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 Fietsverda anders dan door levering in het kader van een koopovereenkomst.
2. Het gebruik van de fietsen is geheel voor eigen risico van de huurder. Fietsverda is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook
voortvloeiende uit het gebruik van de gehuurde fiets, opzet en bewuste roekeloosheid daargelaten. Mocht Fietsverda toch tot
betaling van enige schadevergoeding gehouden zijn dan is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal de betaalde huurprijs.
Huurder doet afstand van zijn recht om een hogere schadevergoeding te vorderen. Huurder vrijwaart Fietsverda voor aanspraken
op schadevergoeding door hem zelf of derden (namens hem).
3. 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 Fietsverda geen aanspraak maken op vergoeding
van enige schade.
4. 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.
5. De huurder dient zich bij aanvang van de huur, 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 bloot te stellen aan extra risico’s op schade of letsel, dient de huurder geen gebruik van de fiets te maken en
Fietsverda onverwijld van de gebreken op de hoogte te stellen.
6. De huurder dient alle schade (ontstaan door eigen toedoen maar ook ontstaan als gevolg van overmacht situaties) die tussen het
moment van de ter beschikking stelling aan de huurder tot het moment waarop de huurder de fiets weer aan Fietsverda ter
beschikking stelt aan de fiets ontstaat, aan Fietsverda te vergoeden. De hoogte van de verschuldigde vergoeding wordt berekend
aan de hand van de prijzen die voor het herstel van die schade aan consumenten in de winkel worden gerekend (retail prijzen).
Huurder en Fietsverda komen overeen dat deze prijzen redelijk zijn.
7. Alle fietsen worden geacht bij aanvang van de huurperiode in technische goede staat aan huurder ter beschikking gesteld te zijn.
Eventuele schades of gebreken dienen door de huurder bij aanvang van de huurperiode bij Fietsverda gemeld te worden.
8. Indien de fiets niet aan het einde van de overeengekomen huurperiode op de overeengekomen locatie aan Fietsverda Fietsen ter
beschikking wordt gesteld of bedoelde ter beschikking stelling om welke reden dan ook niet mogelijk is, wordt de fiets geacht
gestolen te zijn en dient huurder aan Fietsverda de laatst bekende catalogus prijs van de fiets vermeerderd met de catalogus prijs
van de accessoires te vergoeden. Huurder en Fietsverda komen overeen dat deze vergoeding redelijk is.
9. 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 is toegestaan.
10. De overeengekomen huurprijs en eventuele borg dienen voor aanvang van de huurperiode aan Fietsverda voldaan te zijn tenzij
schriftelijk of per email anders is overeengekomen.
11. Indien huurder enige vergoeding aan Fietsverda 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 Fietsverda betaald te zijn op een door Fietsverda 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.
12. Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Groningen. Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Fietsverda van toepassing en de
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de huurder of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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