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Fietsverhuurvoorwaarden
Artikel 1: Huurder
Fietsverhuur vindt alleen plaats aan volwassenen in het bezit van
een geldig legitimatiebewijs, tenzij de persoon onder de 18 jaar
wordt vergezeld door een volwassene. Het is niet toegestaan om
een extra persoon te vervoeren op de fiets, met uitzondering van
kinderen tot max. 22 kg in de daartoe aangewezen kinderzitjes.
Artikel 2: Zorgplicht
De hoofdhuurder (direct verantwoordelijk voor alle gehuurde materialen) en eindgebruikers accepteren verantwoordelijkheid voor
de goede zorg en terugkeer van de fiets(en) en accessoires. De
huurder accepteert verantwoordelijkheid voor de goede zorg en
terugkeer van de fiets(en) en accessoires. De fiets(en) en toebehoren dienen te allen tijde, indien deze onbeheerd worden achtergelaten, zorgvuldig op slot te worden gezet (zowel het frame,
zadel als de wielen) aan een vast, niet verplaatsbaar en daartoe
aangewezen object. Plaats de fiets op een goed verlichte, zichtbare plek en laat deze bij voorkeur niet langer dan een paar uur staan.
Indien de fiets langer dan één dag wordt gehuurd, zorg dan voor
een geschikte (afgesloten) stalling voor de nacht en laat deze niet
op straat staan.
Artikel 3: Beschadiging, verlies of diefstal
De huurder is verantwoordelijk voor het vooraf controleren van de
goede staat van de gehuurde fiets en dient eventuele gebreken te
melden bij de verhuurder. De huurder is aansprakelijk voor schade
(ontstaan tijdens de huurperiode door diefstal, ongeval, verlies
of beschadiging) aan de fiets(en) en ander gehuurd materiaal. Bij
diefstal van de fiets wordt de nieuwwaarde van de fiets inclusief
de servicekosten, toebehoren en andere accessoires in rekening
gebracht:
- Cortina fiets: €758,00
- Medium Cortina fiets: €657,00
- E-bike: €1.457,00
- Tandem: €2.158,00
- Johnny Loco bakfiets: €1.805,00
- Riksja: €1.805,00

Onder de servicekosten (€158,00) vallen:

- Administratie
- Gepersonaliseerde sleutelhangers en materialen
- Naamstickers en materialen
- Handgeschilderd logo op hout (en materialen)
- Beugelslot
- Axa-slot

Bij schade en/of verlies van een fietsonderdeel of meerdere onderdelen worden onderstaande prijzen in rekening gebracht:
- Wiel: €65,00		
- Kinderstoeltje: €50,00
- Zadel: €50,00		
- Bagagedrager: €50,00
- Beugelslot: €36,00		
- Axa-slot €32,00		
- Helm: €15,00

- Standaard: €15,00
- Fietspedaal: €12,00 per stuk
- Verlichting: €10,00
- Fietssleutel: €5,00
- Snelbinder: €5,00
- Fietsbel: €2,00

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Het opvolgen van de Spaanse (verkeers)wet- en regelgeving valt
onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Eventuele boetes
of sancties komen voor rekening van de huurder. De verhuurder is
evenmin aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, beschadiging
van eigendommen, schade veroorzaakt door of toegebracht aan
derden of diens eigendommen dan wel andere factoren buiten de
schuld van de verhuurder om. Ondertekening van dit huurcontract
heeft vrijwaring van deze aansprakelijkheid voor de verhuurder tot
gevolg.
Artikel 5: Borg
Bij aanvang van de huurperiode wordt een borg van €50 per fiets
(€100 bij een E-bike) of een geldig rijbewijs gevraagd. Na het inleveren van de gehuurde fiets(en) en accessoires wordt de borgsom terugbetaald na verrekening van eventuele openstaande rekeningen, schade, gebreken of andere bijkomende kosten. Indien
het schadebedrag hoger is dan de borgsom, dient de huurder het
ontbrekende bedrag direct te voldoen.

Artikel 6: Betaling
De volledige betaling van de huursom en de borg dienen voorafgaand de huurperiode te worden voldaan. Bij het vroegtijdig inleveren of niet afhalen van de gehuurde fiets(en) en accessoires
wordt de huursom niet gedeeltelijk gerestitueerd. Indien de
fiets(en) en accessoires niet tijdig worden ingeleverd, worden
bijkomende huurkosten (of ‘late fee’) in rekening gebracht. Deze
bedraagt €5 per uur tijdens openingstijden van de winkel en €25
indien de fiets een dag te laat wordt ingeleverd. Als de shop dient
te worden geopend om de fietsen terug te brengen, komt er een
aanvullend bedrag van €25 bovenop.
Artikel 7: Verzekering
De huurder vergewist zich van het feit dat de gehuurde fiets(en) en
accessoires niet verzekerd zijn tegen diefstal. Eventuele gewenste
verzekeringen dienen voor eigen rekening door de huurder zelf te
worden afgesloten.
De verhuurder biedt tegen betaling een diefstalverzekering (€2,50
per fiets per dag). Hierbij geldt een eigen risco van een derde van de
nieuwwaarde van de fiets, inclusief de servicekosten, toebehoren
en andere accessoires, zie artikel 3. Wordt de fiets tijdens de afgesloten huurperiode gestolen? Dan dient de huurder, mits bij aanvang een diefstalverzekering is afgesloten, dit bedrag per direct te
voldoen. Wordt een fiets gestolen en is er geen diefstalverzekering
afgesloten? Dan dient de nieuwwaarde van de fiets (artikel 3) ter
plekke betaald te worden.
Artikel 8: Calamiteiten onderweg
In geval van nood of calamiteiten onderweg kunt u contact opnemen met de verhuurder (+34 691 928 943). Buiten openingstijden
kan dit op +34 644 384 403.
Artikel 9: Kluisjes
Artikel 9.1: Kluisjes – Gebruik
De huurder zorgt ervoor dat bagage in het kluisje past (afmetingen hxbxd: 59x40x50 cm). Bij de huur van een kluisje staat 1 dag
gelijk aan 24 uur. Kluisjes kunnen tussentijds geopend worden. De
huurder zorgt ervoor dat het kluisje goed is gesloten indien er zich
nog bagage in bevindt. Het kluisje dient met zorg te worden behandeld en schoon achtergelaten worden.
Artikel 9.2: Kluisjes – Te laat of niet ophalen van bagage
Het is niet mogelijk spullen na sluitingstijd of tijdens de siësta uit de
kluisjes te halen. Bij het te laat ophalen van bagage of het verlengen
van de huurperiode dient de huurder eerst bij te betalen alvorens
het kluisje geopend kan worden. De verhuurder kan na 2 dagen
bagage uit een kluisje verwijderen indien deze niet voor een langere periode is gereserveerd. Naast de nog te betalen huur zal er €
25,- administratie- en opslagkosten in rekening worden gebracht.
Verwijderde bagage wordt 1 maand bewaard en daarna vernietigd.
Artikel 9.3: Kluisjes – Veiligheid & aansprakelijkheid
Gebruik van de kluisjes is op eigen risico. De huurder van het kluisje
is verantwoordelijk voor eventuele schade die hij/zij veroorzaakt.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige schade, tenzij
er sprake is van opzet en grove nalatigheid van de verhuurder. De
verhuurder vergoedt in dit geval de aantoonbare schade met een
maximum van € 200,- per kluisje. De verhuurder is nooit verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade. Er mogen geen dieren,
verboden en/of gevaarlijke producten in de kluisjes opgeslagen
worden. De verhuurder heeft altijd het recht de inhoud van bagage en/of het kluisje te controleren indien daar aanleiding toe is.
Bij verlies of diefstal van de kluissleutel dient de huurder direct de
verhuurder te informeren. Per kluissleutel wordt € 7,50 in rekening
gebracht.
Artikel 9.4: Kluisjes – Gebruik van gegevens
Voorafgaand aan de huur van het kluisje wordt een contract opgesteld waarin naam, e-mailadres, telefoonnummer en kluisnummer van de huurder worden genoteerd. Deze gegevens worden niet
voor marketingdoeleinden gebruikt. Een kopie van het contract
en de voorwaarden worden per e-mail naar de huurder gestuurd.
Camerabeelden en persoonlijke gegevens kunnen bij misstanden
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aan de Spaanse politie overgedragen worden.
Artikel 10: Ontbinding
Indien de verhuurder van mening is dat de gehuurde materialen op
onzorgvuldige wijze wordt gebruikt, kan de fietsverhuurovereenkomst op elk gewenst moment zonder rechterlijke tussenkomst
worden ontbonden.

