Voorwaarden huurfiets Fun4Family
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de huurder bij schade of diefstal van de fiets begint op het moment dat de fiets aan de
huurder wordt uitgereikt, of wordt afgeleverd door Fun4Family op de met de huurder afgesproken locatie. Dit
zal gebeuren door een medewerker van Fun4Family of een medewerker van betreffende locatie . Bij
overhandiging dient u de fiets goed te controleren op gebreken en/of beschadigingen. Indien u op- en/of
aanmerkingen heeft, dient u deze direct te melden bij Fun4Family. Als u de fiets ondanks tekortkomingen toch
gebruikt, en er op wegrijdt zal dit worden gezien als een bewijs dat u de fiets heeft goedgekeurd en dat er geen
mankementen aan de fiets te ontdekken waren toen u de fiets kreeg overhandigd. Accepteer dus geen fiets
waarover u niet tevreden bent!
Kosten tijdens gebruik
Alle lasten en belastingen ter zake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn
rekening alle
kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparatie, mits deze door de verhuurder
als ‘service’
worden gezien.
Huursom
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder
geldende tarieven.
Diefstal
Voor diefstal van de fiets bent u als huurder aansprakelijk. Het spreekt in eerste instantie voor zich dat de
huurder zorg draagt voor het degelijk stallen van de fiets, en deze ten allen tijden op slot zet. (*) Bij diefstal zal
uiteraard van de huurder worden verwacht dat de fietssleutel kan worden overhandigd aan Fun4Family. Dit
zodat aangetoond kan worden dat de fiets op correcte manier gestald heeft gestaan.
*Sommige fietsen (waaronder mtb’s) zijn niet voorzien van een fietsslot. In dit geval wordt geacht dat u ten alle
tijden als huurder toezicht houdt op de fiets, en bij stalling gebruik maakt van een eigen kabelslot of
vergelijkbaar.
Het ’s nachts stallen van alle fietsen zal onder alle omstandigheden uitsluitend en alleen op een afgesloten
binnenlocatie gebeuren!
Bij diefstal van de fiets zal in rekening gebracht worden:
- de dagwaarde van betreffende fiets (met een minimum van €100,00) welke door Fun4Family is vast te stellen.
- vervangingskosten voor de fiets a 0,50 € per km te rijden (heen + terug kms) om u ter plekke van een nieuwe
fiets te voorzien.
Schade
Voor beschadigingen ontstaan door een ongeval of onoordeelkundig gebruik (breuken in spaken, assen en andere
beschadigingen bent u ten allen tijden zelf aansprakelijk. Ook "normale" slijtage is uitgesloten wanneer u de
fiets, die door de fietsenmaker is gecontroleerd, heeft geaccepteerd. Wij kunnen zonder deze voor u onplezierige
regeling echter geen fietsen meer verhuren. Controleer uw fiets dus goed voor u er op wegrijdt. Bij schade of
vermissing van onderdelen of toebehoren zoals voorwiel, fietstas, reparatiesetje, pompje, slot, sleutel (*) worden
de normaal geldende winkelprijzen in rekening gebracht inclusief arbeidsloon. Indien u een fiets van
Fun4Family huurt houdt dat in dat u akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden. Bij het uitreiken van de
fiets levert u het huurcontract ondertekend in dat tevens als ontvangstbewijs dient van de fiets. Wij bieden geen
mogelijkheid tot afkoop van eigen risico.
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de huurder worden (indien de verhuurder dit noodzakelijk acht) middels een kopie
legitimatiebewijs opgenomen in de administratie van Fun4Family, en uiteraard vermeld op het huurcontract.
Geheel volgens de wet bescherming persoonsgegevens zijn deze uitsluitend bedoeld voor opname in eigen
administratie, en het kunnen bieden van een optimale service aan de huurder.
Aanvullende voorwaarden
(*) Slot: 20 € , Tas: 20 € , Reparatieset: 10 € , Fietspomp: 5 €. Voor alle overige eventuele accessoires en
onderdelen zullen prijzen per geval door Fun4Family worden bepaald / doorberekend aan de verhuurder.

Voor MTB’s: Krom wiel: 45 € , Kromme of afgebroken: derailleur € 35 €
Indien u een ongeval mocht krijgen tijden het fietsen dan zal Fun4Family in geen enkel geval aansprakelijk
gesteld kunnen
worden voor schade die u meent te hebben opgelopen door een defect aan de fiets. U dient zelf regelmatig te
controleren of uw fiets nog in goede staat verkeert en zodra u daaraan twijfelt neemt u contact op met
Fun4Family. Schade aan uw fiets wordt verondersteld te zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de
fiets door uzelf.
Wij kunnen helaas geen fietsen verhuren als u met deze voorwaarden niet akkoord kunt gaan. Wij vragen u
daarom ook om dit huurcontract te ondertekenen voor akkoord.

