
Huurvoorwaarden Fietsen 

Met het huren van een fiets ga je het plezier tegemoet. Alleen zitten er aan het huren wel een paar 

voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij aan toe is. De huurder van de fiets is ook 

degene die de huurvoorwaarden ondertekent. 

 

1. Algemeen 

 ● De fietsen dienen op de afgesproken eindtijd ingeleverd te worden / of klaar te staan voor het 

ophalen in het geval dat de fietsen bezorgd zijn.  

● Bij daghuur dient de fiets op dezelfde dag te worden ingeleverd.  

● Onze fietsen hebben verlichting, controleer zelf voor vertrek of deze daadwerkelijk functioneert.  

● Zet de gehuurde fietsen altijd op slot. 

● De gehuurde mountainbike moet weer schoon worden ingeleverd anders berekenen wij een meer 

prijs van € 10,00. 

 

2. Pech onderweg 

● Bij pech onderweg kunt u met de service bus  ( 0618860171 ) bellen en overleggen we even wat er 

geregeld kan worden.  

● Zwiep Fietsen vergoedt geen reparatiekosten uitgevoerd door andere bedrijven, tenzij dit in 

overleg met ons is gedaan.  

● De huurder van de fiets draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan huurder en/of 

derden toegebracht door de fiets.  

● Zwiep Fietsen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door, of met de gehuurde fiets aan 

bijvoorbeeld kleding, schoeisel, etc.  

 

3. Schade en diefstal  

● De huurder is verantwoordelijk voor schade en/of diefstal.  

● De huurder betaalt de kosten van de schade na afloop van de huurperiode.  

● Bij diefstal vergoedt de huurder de dagwaarde van de fiets tenzij hiervoor een verzekering is 

afgesloten (zie punt 4).  

 

 

 

 

 



4. Fietsverzekering voor Schade & Diefstal  ( dit moet in een soort tabelletje komen ) 

Fiets        Elektrische fiets 

Stadsfiets en Mountainbike     Elektrische fiets 

€ 25,00 eigen risico bij schade    € 50,00 eigen risico bij schade 

€ 50,00 eigen risico bij diefstal*    € 150,00 eigen risico bij diefstal* 

€ 1,50 per dag      € 2,50 per dag 

*fietssleutel en politie aangifteformulier moet binnen 24 uur in het bezit zijn van Zwiep Fietsen 

 

Ik ga akkoord met de huurvoorwaarden en verklaar dat alle deelnemers hiervan kennis hebben 

genomen.  

 

Naam: ………………………………………………  

Emailadres ………………………………………………  

Telefoonnummer ………………………………………………  

Tijdstip terug ………………………………………………………. 

Datum ……………………………………………… 

Handtekening ……………………………………………….  

 


