FIETSENVERHUUR TOERISME HAMME
ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1

Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider
kan geen fiets verhuurd worden.

Art. 2

Bij aanvang wordt een huurovereenkomst (in 2 exemplaren) ingevuld. De huurder verbindt zich ertoe
het gehuurde goed op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen.

Art. 3

De huurder vergewist zich vooraf van de goede staat van het gehuurde materiaal. Eventuele
opmerkingen worden onmiddellijk na afhaling in de fietsenberging aan het loket van de dienst toerisme
gemeld. De opmerkingen zullen genoteerd worden op de 2 exemplaren van de huurovereenkomst of er
zal een andere fiets/tandem worden voorzien.

Art. 4

Het gehuurde materiaal dient vóór 22 u. op de aangegeven datum te worden afgeleverd in de daartoe
voorziene afgesloten fietsenberging in de Peperstraat, tenzij anders is overeengekomen. Indien het
gehuurde materiaal niet tijdig ingeleverd wordt, is het huurgeld van een bijkomende dag verschuldigd
per gehuurde fiets/tandem. Indien het gehuurde materiaal zonder bericht of vraag naar mogelijkheid
voor verlengde huur niet aanwezig is, zal de verhuurder aangifte doen bij de politie.

Art. 5

De huur dient vooraf betaald te worden en dient als verworven beschouwd.

Art. 6

Alle fietsen en tandems zijn uitgerust met een fietsslot + sleutel (verplicht gebruik ter diefstalpreventie).
Als huurder bent u ten allen tijde, ongeacht de verzekeringsmodaliteiten, verantwoordelijk voor het
gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtreding als verlies/diefstal. Het materiaal of de
herstellingskosten zullen door middel van facturatie in rekening gebracht worden aan de huurder.

Art. 7

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor overtredingen, diefstal, gebeurlijke ongevallen en
eventuele schade evenmin als deze veroorzaakt worden door de staat van de fiets.

Art. 8

Bij verlies of niet inlevering van de badge die toegang geeft tot de fietsenberging is de huurder de som
van 10 euro verschuldigd. Dit bedrag zal door facturatie in rekening gebracht worden.

Art. 9

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn exclusief bevoegd voor
eventuele geschillen.

