Gebruiksreglement fietsverhuur
1. De gebruiker is verplicht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen en een huurcontract in te
vullen.
2. Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen
begeleider mag geen fiets verhuurd worden.
3. De huur dient vooraf te worden betaald en dient als verworven te worden beschouwd. De
verhuurder verklaart dat de fiets wettelijk in orde is.
4. De huurder verklaart zorg te dragen voor de fiets als een goede huisvader. De huurder
vergewist zich ervan dat de fiets technisch in orde is bij vertrek zodat bij gebruik geen
bijkomende schade veroorzaakt wordt. Eventuele opmerkingen worden genoteerd in het
huurcontract.
5. De huurder zal er steeds voor zorgen dat de fiets op slot wordt gedaan. Er wordt aangeraden
de fiets met een ketting aan een vaststaand object te bevestigen. Bij diefstal moet de dienst
toerisme onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal er een schadevergoeding
gevraagd worden zoals bepaald in het tariefreglement.
6. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade. De
huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde van de huurperiode in dezelfde
staat terug te bezorgen. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te
melden aan de dienst toerisme.
7. Tenzij bij opzettelijke fout van de verhuurder, draagt alleen de huurder volle
verantwoordelijkheid voor om het even welke schadelijke gevolgen die voortvloeien uit
ongevallen of de uitvoering van dit huurcontract.
8. De fietsen dienen uiterlijk op de aangegeven datum, het aangegeven uur en ten laatste om
18 uur ingeleverd worden bij de dienst toerisme, tenzij anders afgesproken. Indien de fiets
niet tijdig ingeleverd is, wordt bijkomend huurgeld gevraagd zoals vermeld in het
tariefreglement. Voortijdige inlevering van de fiets geeft geen recht op terugbetalingen.
9. Ingeval de huurder door overmacht verhinderd is zelf de fiets binnen te brengen of aangifte
te doen van verlies of ongeval, dan zal hij/zij ervoor zorgen deze verplichtingen na te leven
door tussenkomst van een derde persoon.
10. Door de ondertekening van het huurcontract verklaart de huurder zich akkoord met
bovenstaande voorwaarden.
* * *

