Huurvoorwaarden


De huurperiode is tot 18:00



De huurperiode van E-bikes is tot 18:00



Legitimatie is verplicht.



De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.



Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op één fiets te begeven
(tandem uitgezonderd).



Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.



In geval van verlies van de fietssleutel zal € 20,00 bij de huurder in rekening worden
gebracht.



De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets.



Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs
daarbij niet inbegrepen.



De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan
derden wordt toegebracht.



De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De
verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.



Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en
zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde
onderdelen vergoeden.



De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik
in te nemen.



Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.



Verzekering is mogelijk. De kosten van het verzekeren van een normale fiets is €
2,50 per dag. De verzekering op een tandem en E-bike kost € 5,00 per dag.



De verzekering geldt alleen voor diefstal van de fiets.



Bij diefstal moet je zelf aangifte doen bij de politie. Rent-a-Bike van Dam ontvangt
dan van jou een kopie van aangifte.



De verzekering geldt alleen als je de sleutel inlevert bij Rent-a-Bike van Dam.



Deelname aan fiets tours is op eigen risico



Het gebruik van de fiets is op eigen risico.



Bij annuleren gelden onze annuleringsvoorwaarden:
48 uur van te voren (ophaaldatum): 75% wordt geretourneerd
24 uur van te voren (ophaaldatum): 50% wordt geretourneerd
minder dan 24 uur (ophaaldatum): 0% wordt geretourneerd

