Onze huurvoorwaarden,
Gebruik:
-U bent volledig aansprakelijk voor het gehuurde.
-Gebruik het gehuurde volgens de wet en naar behoren.
-Zet de fiets altijd op slot als u deze achterlaat.
-Het is verboden om met huurfietsen buiten de verharde wegen en paden te rijden.
-NADRUKKELIJK IS HET STRAND VERBODEN TERREIN MET ALS UITZONDERING DE FATBIKE.
-Het is verboden om met meer dan 1 persoon per zadel te fietsen, kinderen achterop moeten in een
kinderzitje.
-Het gehuurde mag het eiland niet verlaten.
-Het gehuurde dient aan het einde van de huurperiode teruggebracht te worden bij de vestiging waar u - het
gehuurde gehaald heeft.
-Bij het niet nakomen van deze voorwaarden kan een boete worden berekend en wordt het gehuurde teruggenomen zonder enige aanspraak op terugbetaling.
Schade, verlies en diefstal:
Huurder moet schade aan de fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.
Wacht u met het melden van de schade tot het laatste moment en/of bij teruggave bij de boot is er kans dat u
door de duur van de controle en vaststellen van de prijs de boot mist.
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan,
zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale
normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is
(zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. Alleen de scootmobiels zijn standaard WA
verzekerd.
*Het maximale bedrag van schade of boete is de dagwaarde van de fiets.
Huurperiode:
Vroegtijdige retournering van het gehuurde geeft geen recht op terugbetaling van de huur.
Namens Rijwielverhuur Soepboer, Schierfiets en Veerdam wensen wij u een fijn verblijf en veel fietsplezier.
Voor vragen kunt u elke dag van het jaar bereiken op 0519 531636 van 09:00 tot 18:00
De volledige versie is hier beschikbaar, en wordt op verzoek verstrekt op het hoofdfiliaal aan de Paaslandweg 1.

