
De huurder verklaart zich akkoord met onderstaande ALGEMENE 
VOORWAARDEN: 
 
 
 
De huurder verklaart de fiets(en) in goede staat ontvangen te hebben en ze in dezelfde 
goede staat terug binnen te brengen. Bij het afleveren van het fietsen krijgt de huurder 
uitleg over de werking en behoort een testrit tot de mogelijkheden. De huurder dient zich 
te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de 
verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met de 
elektrische fiets. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht het voertuig in te nemen na 
vermeend misbruik, en dit zonder enige vergoeding van de huursom. 
De huurder betaalt (contant) het volledige huurbedrag en de borg voor het ontvangen 
van de elektrische fiets. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de 
elektrische fiets in dezelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder 
is gerechtigd het bedrag van eventuele schade te verrekenen met het bedrag van de 
waarborg. Onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende 
schadevergoeding. Het huren van een elektrische fiets gebeurt op eigen risico.  
De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook 
ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. 
Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de 
huurder. Het is de huurder niet toegestaan de voertuigen uit te lenen, onder te verhuren 
of af te staan. 
In geval van schade, van eender welke omvang, of door eender welke reden, verbindt 
de huurder zich er toe de opgelopen schade te vergoeden. Hiervoor ontvangt de 
huurder binnen de 8 dagen na de vaststelling van de geleden schade een factuur. 
Eveneens dient de huurder bij verlies of diefstal van de fiets(en) STEEDS de sleutel van 
het veiligheidsslot te bezorgen aan de verhuurder. Indien de schade werd veroorzaakt 
door een derde is de huurder gerechtigd deze schade terug te vorderen van deze derde.  
 
 
Het stuk rijden van binnen- en/of buitenbanden is voor rekening van de huurder. De 
elektrische fietsen worden steeds met een volledig opgeladen batterij verhuurd. De 
trajectafstand met een volle batterij bedraagt 60 km tot 120 km. Er dient rekening te 
worden gehouden met het reliëf (vlak of heuvelachtig), de windkracht en het 
lichaamsgewicht van de fietser. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor een kortere 
reikwijdte van de batterij omwille van deze eventuele beperkingen. De elektrische fietsen 
worden steeds met een AXA slot en bijhorende ketting verhuurd. Wij raden aan om de 
fiets altijd op slot te doen en met de ketting aan een vast object vast te maken. Bij 
diefstal van de fiets tijdens de verhuurperiode is de huurder volledig aansprakelijk voor 
de kost voor vervanging van de gestolen fiets. 
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door verkeerd 
gebruik en/of eventuele gebreken aan de fiets(en). De huurder(s) beslissen zelf over 
hun persoonlijke veiligheid. Wij adviseren sterk om een valhelm te dragen bij het gebruik 
van de fiets.  
 


