Huurvoorwaarden
De huurder dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Wanneer een groep tandems
huurt, is degene van de groep die de afrekening doet, verantwoordelijk voor het op de hoogte
brengen van de huurvoorwaarden aan de overige leden van de groep.
















De huurkosten dienen bij het ophalen van de fietsen te worden voldaan.
U bent aansprakelijk voor de gehuurde tandemfiets (diefstal en beschadigingen).
Zet de tandemfiets altijd op slot.
Gebruik de gehuurde tandem naar behoren; d.w.z. de fiets is er om een leuke fietstocht
mee te maken en niet om te crossen of te racen e.d.
Het is verboden om met meer dan 2 (volwassen) personen de fiets te berijden.
Het is niet toegestaan om met de gehuurde tandemfiets buiten de verharde wegen en
paden te rijden. U dient er mee rekening te houden dat de tandemfiets niet geschikt is
voor wegen met verkeersblokkades zoals (bij voorbeeld) gebruikt worden bij
toegangshekken tot natuurgebieden en dijken waar dieren vrij rondlopen.
De gehuurde tandem dient aan het einde van de huurperiode teruggebracht te worden
bij het afhaalpunt Wolfhoeksestraat 13 te Elst.
Bij sterke verontreiniging dient u de fiets zelf schoon te maken.
Vroegtijdige terug bezorging geeft geen recht op terugbetaling.
Huurder dient zelf een lekke band te plakken met behulp van de bijgeleverde
bandenplak set. Er is geen gratis ophaalservice. Bij een ongeval of ernstige letsel
en/of beschadiging van mens en/of fiets dient (telefonisch) contact te worden
opgenomen met verhuurder voor hulp en bijstand
Bij het niet nakomen van deze voorwaarden wordt de gehuurde tandem teruggenomen
maar kunnen de kosten verrekend worden met de borg en/of dient eventuele schade
meteen te worden afgerekend.
De huurvoorwaarden zoals door de N.C.B.R.M. d.d. 30 maart 1979 bij de Griffie van
de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn geregistreerd onder nr. 37/1979 zijn
van toepassing.

