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Artikel 1 Huursom  
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan 
van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, 
zoals deze op de website www.netjesverhuur.nl staan en in het 
bedrijf ter inzage liggen.  
   
Artikel 2 Betaling  
a)    De huursom alsmede alle andere te zake van de 
huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af‐) 
rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres contant te 
worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen.  
b) Indien betalingen niet contant plaatsvinden, is de 
verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen 
met een rente van 1% per maand. Deze verhoging gaat één 
maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast 
gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft 
het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso‐, gerechts‐ en 
buitengerechtelijke kosten.  
c)  De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot 
betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder 
verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst 
onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na 
verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te 
voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot 
volledige schadevergoeding.  
d) Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik 
kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit 
voortvloeiende kosten geen aansprakelijkheid.  
e) In het geval dat deze situatie zoals genoemd in lid e zich voor 
doet, blijft de huurder onverminderd verplicht de volledige 
huursom en eventuele andere in de (af‐)rekening vermelde 
bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom 
aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een 
gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang 
van de huurperiode.  
  
Artikel 3 Huurperiode  
a) Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de 
huurperiode, zoals in de huurovereenkomst is vastgelegd, 
eindigt terugbrengen.   
b) De huurder mag de fiets slechts met toestemming van de 
verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres 
terugbrengen.  
c) Komt de fiets niet volgens afspraak terug na het einde van 
de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de 
fiets onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen 
van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets aan 
de verhuurder terug is gegeven.   
d) Als huurder de fiets niet op tijd inlevert, mag de verhuurder 
de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor 
elk uur dat de fiets te laat terug komt. Na overschrijding met vijf 
uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden 
gebracht.  
e) Als het onmogelijk is en blijft de fiets terug te geven, dan 
wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. In dat geval 
wordt de waarde van fiets, volgens normaal geldende normen 
door de verhuurder vast te stellen, in rekening gebracht bij de 
huurder.  
  
 
 
 
 

 
 

 
 
Artikel 4 Overeenkomst  
a) De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en 
het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins 
is overeengekomen.  
b) Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na 
toestemming van de verhuurder.  
   
Artikel 5 Gebruik  
a) De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden 
overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het 
huurcontract genoemde berijders(s).  
b) De fiets(en) worden door huurder tijdig en schoon 
ingeleverd bij verhuurder in de staat waarin de fiets(en) zich 
bevonden bij uitgifte.  
c) De huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen 
beschadigingen, verlies of diefstal.  
 
Artikel 6 Schade, verlies en diefstal  
a) De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of 
verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van 
fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door 
de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. Bij een 
lekke band dient u deze zelf te repareren met de door 
verhuurder bijgeleverde bandenplakset. Eventuele kosten welke 
gemaakt worden bij een fietsenmaker zijn voor eigen kosten van 
de huurder. 
b) Met name bij het gebruik van de fietsen in de nabij gelegen 
grote stad, heeft huurder een extra zorgplicht om schade, verlies 
of diefstal te voorkomen. Fietsen dienen altijd in de bewaakte 
fietsenstalling gestald te worden met een extra kettingslot. 
c) Bij verlies of diefstal dient huurder direct contact op te 
nemen met de verhuurder als ook aangifte te doen van diefstal 
bij de politie.  Huurder dient een kopie van deze aangifte aan de 
verhuurder te overhandigen. Tevens zal er  € 850,‐ per e‐bike,  
€ 300,‐  per fiets en/of  € 450,‐ per tandem in rekening worden 
gebracht. Deze kosten dienen direct na afloop van de 
huurtermijn aan verhuurder te worden voldaan.  
d)  De fiets(en) is (zijn) door verhuurder niet verzekerd tegen 
aansprakelijkheid‐ of cascoschade.  
   
Artikel 7 Verwerking persoonsgegevens 
a) Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient huurder 
zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.  
b) De persoonsgegevens van de consument die worden 
vermeld op de huurovereenkomst worden door de ondernemer 
verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
Artikel 8 Annuleren  
a) Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, dient dit 
schriftelijk, per e‐mail gedaan te worden.   
b) U kunt uw aanvraag tot 24 uur voor de dag van verhuur 
kosteloos annuleren. Bij annulering vanaf het 25e uur zal er 50% 
van het overeengekomen huurbedrag in rekening worden 
gebracht.   

Artikel 9 Rechtskeuze 
Op de huurovereenkomst is Nederlands Recht van toepassing.  


