Openingstijden

Voorwaarden

Fietsverhuur

Opening houres
Öffnugszeiten

Conditions
Bedingungen

Bicycle hire
Fahrradvermietung

Maandag

gesloten

Dinsdag

8.00 – 18.00 u

Woensdag

8.00 – 18.00 u

Donderdag

8.00 – 18.00 u

Vrijdag

8.00 – 18.00 u

Zaterdag

8.00 – 17.00 u

Zondag

gesloten

1.
De huurder zal als een goed beheerder de
hem verhuurde fiets verzorgen.
2.
Door de in ontvangstname van het gehuurde
door de huurder of zijn gevolmachtigde worden
deze voorwaarden nadrukkelijk aanvaard.
3.
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.
4.
Derhalve is de huurder aansprakelijk voor
beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal
zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke
vervanging van beschadigde onderdelen
vergoeden.
5.
De verhuurder is te allen tijden gerechtigd
om het gehuurde naar vermeend misbruik in te
nemen.
6.
Bij inlevering na de overeengekomen
inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat
de fiets later dan overeengekomen wordt
teruggebracht, de volle daghuur in rekening
brengen, te berekenen vanaf het moment van het
sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met
een boete van €10,-. voor iedere dag dat de fiets
te laat wordt teruggebracht.
7.
Te allen tijden is verhuurder gerechtigd op
de eventuele gestorte waarborgsom zijn
vorderingen op de huurder ter zake van de
huursom en/of een eventuele schadevergoeding
te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele
verschuldigde op de huurder te verhalen.
8.
Bij diefstal van de fiets is de huurder alleen
dan aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets
als huurder geen originele sleutel van de fiets kan
tonen.
9.
De huurder draagt ten volle de wettelijke
aansprakelijkheid voor de schade die aan derden
wordt toegebracht.
10. Bij elke voortijdige terugbezorging, blijft de
volle huur gelden.

Pr. Beatrixlaan 9
1911 HP Uitgeest
Tel. 0251-317782
info@fietsshopuitgeest.nl
www.fietsshopuitgeest.nl

Fietsverhuur

Prijzen

Details

Bicycle hire
Fahrradvermietung

Prices
Preise

Details
Detail

Heeft u een fiets nodig tijdens uw
vakantie? Of heeft u een fiets
nodig voor vrienden of familie?
U kunt bij ons fietsen huren voor
1 dag, 1 week of voor hoe lang u
wilt.

Dames- of herenfiets
met 7 versnellingen
Ladies or men’s bike
Damen oder Herrenfahrrad
€ 8,- per dag day Tag
€ 40,- per week week Woche

E-bike (pedelec)
Do you need a bike for your
holiday? Or do you need a bike
for friends or family?
You can hire bikes for 1 day, 1
week or for how long you need a
bike.
Brauchen Sie ein Fahrrad für
Irher Urlaub? Oder brauchen Sie
ein Fahrrad für Freunden oder
Familie?
Sie kunnen ein Fahrrad
vermieten für 1 Tag, 1 Woche
oder wie lange Sie ein Fahrrad
brauchen.

E-bike
Elektrofahrrad

€ 15,- per dag day Tag
€ 75,- per week week Woche

Datum:

Aantal fietsen:
Dames
Heren
E-bike
Zitje

Kinderzitje achter

Borg betaald:

Childerenseat
Kindersitz

Aantal dagen:

€ 2,- per dag day Tag
€ 10,- per week week Woche

Huur betaald:

€

€

Borg (contant of pin)
Deposit (cash or pin)
Einzahlung (Bargeld oder Pin)
€ 50,- per fiets bike Fahrrad
€ 100,- per e-bike Elektrorad

Neem uw legitimatiebewijs mee.
Please bring your ID-cart.
Bitte brengen Sie Ihre ID-karte.

Datum retour:
Voor

uur

