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VOORWAARDEN FIETSVERHUUR

Fietshuur is op eigen risico, de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan tijdens de 

huurperiode.

Onze fietsen mogen niet op strand bereden worden. Schoonmaakkosten bedragen € 50,- per fiets als het 

toch gebeurd. Onze fietsen zijn niet geschikt voor 2 volwassenen en dit is ook niet toegestaan, alleen kinderen 

in een kinderzitje tot maximaal 25 kilogram mogen achterop vervoerd worden. De huurder moet de bagage 

op de fiets zorgvuldig vastmaken. 

Annuleren van de reservering is mogelijk, mits er 48 uur van te voren geannuleerd word, restitutie vind plaats 

met aftrek van 25% van het huurbedrag.

Er is een mogelijkheid de gehuurde fietsen te verzekeren, dit is slechts voor de dagwaarde van de fiets en 

geldt alleen voor diefstal van de fiets en niet voor schade. Voorwaarde is wel dat u de sleutel van de fiets kan 

overleggen en aangifte van diefstal doet. Accesoires zijn helaas niet mee verzekerd.

Een dag huur is van ‘s morgens tot ‘s avonds gedurende onze openingstijden en geld niet voor 24uur. Ook 

hebben wij geen uur en/of halve dag prijs.

De gehuurde fietsen moeten binnen de overeengekomen periode weer ingeleverd worden, lukt dit niet of wilt 

u verlengen dan dient u de verhuurder voor het einde van de periode hier over inlichten, doet u dit niet zijn wij 

helaas genoodzaakt een boete in te stellen in verband met te laat inleveren, dit betreft 1,5 keer de huur van de 

eerste dag plus de kosten van de dag/dagen dat u de fiets langer in bezit houd. 

De huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat bedoeld 

is. Hij moet bijvoorbeeld netjes omgaan met de oplader en regelmatig opladen. Het is verboden om de fiets 

te gebruiken op een circuit of op een terrein(strand) waarvoor de fiets niet geschikt is. De fiets moet altijd op 

slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.

De huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat de huurder eventuele veranderingen aan de fiets ongedaan moet maken. 

Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets schade, of raakt de fiets vermist, dan moet de huurder deze 

instructies opvolgen:

• huurder informeert de verhuurder hierover;

• huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;

• huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten 

 aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;



Schoolstraat 45 • 2202 HD Noordwijk aan Zee • +31(0)71 - 3612826 • info@mooijekind-fietsen.nl • www.mooijekind-fietsen.nl
Bank NL72 ABNA 0842 1209 63 • KvK 28003906 • BTW NL002060091B28

Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) fiets aan huurder meegeeft dan heeft deze de 

overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal de 

fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede 

staat. Bij een elektrische fiets is de accu volledig opgeladen.

Er is adequate pechhulp. Echter zullen we eerst proberen of een collega/andere fietsenmaker/verhuurder de 

nood kan oplossen anders kunt u opgehaald worden of er word een vervangende fiets geleverd. Uiteraard 

is dit alleen mogelijk op locatie waar wij met onze bestelbus kunnen komen, dus niet in de duinen of op een 

afgesloten fietspad. 

Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, 

vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien een defect aan de fiets moet worden gerepareerd. De 

fiets zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in redelijkheid niet kan. Indien pech het gevolg is van eigen 

schuld, worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed, de huurder is dan aansprakelijk voor de 

gemaakte kosten.

Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door de huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij 

inlevering van de fiets bij de eigen vestiging als bij inlevering van de fiets op een andere locatie dan de winkel.

Rest ons nog u een fijne fietstocht te wensen en dat u mag genieten van onze fietsen en de mooie omgeving. 


