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Algemene Voorwaarden Fietsverhuur Stichting De Fiets van Oma 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Fiets: de duofiets of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst; 
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als Huurder de huurovereenkomst sluit; 
Verhuurder: Stichting De Fiets van Oma (FvO), die als Verhuurder de huurovereenkomst sluit; 
Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Stichting De Fiets van Oma en de Huurder op grond waarvan FvO 
de duofiets(en) met toebehoren aan de Huurder verhuurt. Deze overeenkomst ontstaat door betaling van de 
huur en borg en de daarop volgende bevestiging van de reservering. 
Toebehoren: de door FvO te huur aangeboden zaken die op of aan de fiets gemonteerd kunnen worden en/of 
daarvan deel uitmaken, waaronder doch niet uitsluitend sloten en sleutels, kinderzitjes, fietskarren, fietstassen, 
navigatiesystemen en kaarthouders; 
Verhuurlocatie: de plaats waar de door Stichting De Fiets van Oma te huur aangeboden duofietsen en 
toebehoren worden uitgegeven en ingenomen. 
Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden  
Schade van de Verhuurder: de vermogensschade die Verhuurder lijdt ten gevolge van: 
- beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van de fiets of van onderdelen daarvan die niet past bij 

normale slijtage) of vermissing van de Fiets of van Toebehoren daarvan (onder meer sleutel) of onderdelen 
daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) de Fiets en de 
derving van huurinkomsten. 

- met of door de Fiets aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de Verhuurder of de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de Fiets jegens derden aansprakelijk is. 

Bestuurder: de feitelijk hoofdbestuurder van de fiets; 
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch. 
 
Artikel 2 Huursom 
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de Verhuurder 
geldende tarieven. 
 
Artikel 3 Betaling 
a. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-

)rekening opgenomen dienen vooraf aan Verhuurder per bank te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders 
wordt overeengekomen. 

b. 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 per factuur te voldoen en onverminderd 
het recht van de Verhuurder tot volledige schadevergoeding. 

c. Indien de Huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de Fiets(en) draagt de 
Verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. 

d. Als de Fietsen en Toebehoren enig niet aan de Huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik 
in de weg staat, is het de Huurder toegestaan de Fietsen en Toebehoren binnen 15 minuten na aanvang van 
de Huurovereenkomst te retourneren bij de Verhuurlocatie. De Huurovereenkomst wordt dan ontbonden en 
de Huurder is gerechtigd tot restitutie van de betaalde huursom. 

 
Artikel 4 Huurperiode 
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het 

contract vermeld. 
b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de Verhuurder en wel tegen de 

(verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1. 
c. Tussentijdse inlevering van de Fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op 

vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. 
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d. De Fiets(en) en Toebehoren moeten bij het stallingsadres van de Verhuurder [Vakantiepark Delftse Hout, 
Korftlaan 5 te Delft] worden ingeleverd, uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip van 
inlevering. 

e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 30 minuten wordt overschreden doordat 
de Fiets(en) niet op tijd op het adres van Verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip 
dat de Fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de Verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als 
bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 15,00 voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt 
(worden) ingeleverd of ontvangen zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de 
Verhuurder te lijden kosten en schaden. 

f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de Verhuurder in dat geval het recht om de 
huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de Fiets(en) 
onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de Fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze 
bevoegdheid heeft de Verhuurder ook indien de Huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet 
naleeft. 

g. Aan het reserveren en annuleren zijn geen kosten verbonden.  
 
Artikel 5 Gebruik 
a. De Huurder onderwerpt de Fiets(en) en Toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle 

en meldt eventuele gebreken aan de Verhuurlocatie. Indien voorbedoelde melding achterwege blijft, wordt 
de Huurder geacht de Fiets(en) en Toebehoren in goede staat te hebben ontvangen. 

b. De Huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht, gebruikt de Fiets(en) en Toebehoren in 
overeenstemming met hun normale bestemming en draagt zorg voor de Fiets(en) en Toebehoren zoals een 
goed Huurder betaamt. De Huurder retourneert de Fiets(en) en Toebehoren schoon en in dezelfde staat als 
ze zijn ontvangen. 

c. De Huurder gebruikt de Fiets(en) en Toebehoren enkel op verharde wegen en paden. De Fiets(en) en 
Toebehoren mogen in geen geval worden gebruikt in duinen of op het strand. 

d. De Huurder mag geen andere personen dan zichzelf en de bijrijder vervoeren op de Fiets(en), anders dan 
met gebruikmaking van de daarvoor bestemde Toebehoren. 

e. De Huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de 
Fiets(en) en Toebehoren. Bij het stallen zet de Huurder de Fiets(en) en Toebehoren altijd op slot met de op 
de Fiets(en) en Toebehoren gemonteerde dan wel daartoe bestemde slot(en). Bij het stallen van de Fiets(en) 
verwijdert de Huurder alle losse en diefstalgevoelige Toebehoren en draagt deze bij zich. 

f. De Huurder brengt geen veranderingen aan de Fiets(en) en Toebehoren aan. 
g. De Huurder neemt de Fiets(en) niet met een ander vervoermiddel, zoals een eigen aanhanger of busje, mee 

naar een andere locatie. 
h. De Fiets(en) dienen ’s nachts altijd in de stalling op de verhuurlocatie te worden achtergelaten. 
 
Artikel 6 Schade, verlies en diefstal 
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, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De Fiets(en) is (zijn) door de 
Verhuurder niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. 
 
Artikel 7 Kosten tijdens huurperiode 
Alle kosten voor gebruik van de Fiets(en) is (zijn) voor rekening van de Huurder.  
 
Artikel 8: Toepasselijk recht 
a. Op elke Huurovereenkomst tussen FvO en een derde en op de onderhavige Algemene Voorwaarden is 

Nederlands recht van toepassing. 
b. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Rotterdam. 


