
 

 

VERHUURCONTRACT – Fietsen Gerrit Claessens 
 
Tussen Fietsen Gerrit Claessens,  Oudstrijdersstraat 25A, 2520 Oelegem, BE0719929347, verhuurder en 
 
Naam :…………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………….. 
 
IDkaartnummer: ………………………………………………………………….., huurder 
 
De huurder verklaart in goede staat te hebben ontvangen en in dezelfde goede staat terug binnen te brengen, 
volgende elektrische fiets: 
  Merk en model: 
   ………………………………………………………………….. 
 Framenummer: 

………………………………………………………………….. 
 Accucapaciteit + nummer: 
   ………………………………………………………………….. 
 Sleutelnummer: 
   ………………………………………………………………….. 
 Opmerkingen: 
   ………………………………………………………………….. 
 

INCLUSIEF afgeleverd bij de fiets: 
  - Enkele fietstas met fietspompje, reserve-binnenband en trekkers 
  - Oplader 
  - 1 Sleutel  
 
De huurprijs van een elektrische fiets bedraagt €25 per dag (incl. BTW) voor een fiets met 500Wh accu en €30 
per dag (incl. BTW) voor een fiets met 625Wh accu. 
 

*aanvang verhuur: datum ...................................... uur .............. 
 
*einde verhuur: datum .......................................... uur ............... 
 

De fiets dient ten laatste om 17u30 terug afgeleverd te worden aan de Oudstrijdersstraat 25a, 2520 Oelegem 
of op het volgende afgesproken adres:  

…………………………………………………………………………………………………. 
 
TOTAAL TE BETALEN: ………………………………………euro (incl. BTW)   VOLDAAN OP: …………………………….. 

WAARBORG: 150 euro 
 

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene verhuurvoorwaarden op de 
achterzijde en is hiermee akkoord. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, 
te RANST, Oudstrijdersstraat 25A, op ……………………………… 
 

Handtekening Verhuurder      Handtekening Huurder 
 
 
 
 
 
 
 



 
Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Algemeen 

1.1. De huurder vergewist zich vooraf (bij afhaling) van de goede staat van de verhuurde fiets die wettelijk in orde is. Eventuele 

opmerkingen worden genoteerd op het verhuurcontract of moeten gemeld worden binnen het uur na ontvangst van de fietsen. Bij 

schade veroorzaakt door de huurder of door derden geldt de regeling in art. 4. 

1.2. De huurder is steeds persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van het huurreglement, zelfs indien een derde van de fiets 

gebruikt maakt. 

1.3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij gebruik van de fiets. 

1.4. De Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen. 

Artikel 2:  Voorwaarden eigen aan de verhuur 

2.1. Bij elke verhuur maakt de verhuurder een verhuurcontract op in 2 exemplaren en vraagt hiervoor een geldig identiteitsbewijs 

aan de huurder.   

2.2. De fiets is voorzien van een hoefijzer-en kettingslot (incl. 1 sleutel), batterijlader en een enkele fietstas met een fietspomp, 

reserve-binnenband en trekkers. Bij ontbreken/schade bij retour van deze accessoires zal de volledige waarde van het 

desbetreffende accessoire aangerekend worden. 

Artikel 3: De betaling van de huur 

3.1. De huurprijs en de waarborg zijn te voldoen bij aanvang van de overeengekomen huurperiode. De huurprijs kan zowel cash al 

met bancontact voldaan worden. De waarborg dient cash voldaan te worden en krijgt u ook cash terug. 

3.2. Bij het inleveren van de fiets(en) wordt de waarborg terugbetaald na een technische controle en voor zover geen schade wordt 

vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg voor het bedrag van de 

schade ingehouden volgens de normaal geldende tarieven (afhankelijk van het type fiets). Indien het bedrag van de schade groter is 

dan de waarborgsom, dient de huurder dit bedrag onmiddellijk te vereffenen. 

Artikel 4: Onderhoud van het gehuurd materiaal 

4.1. De huurder is ertoe gebonden het materiaal in goede staat van werking te houden. 

4.2. In gevolg van defect van het gehuurde materiaal zal de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat 

de verhuurder de nodige herstellingen kan uitvoeren. 

4.3. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de fiets met toebehoren mocht worden 

toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten 

overmacht geschiedt. 

4.4. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle boetes, transacties en administratieve 

sancties ed. voor gepleegde misdrijven en overtredingen die de huurder begaat tijdens de huurperiode. De verhuurder kan hier nooit 

aansprakelijk voor gesteld worden. 

4.5 Alle gehuurde materiaal dient in gereinigde en onberispelijke staat terug bezorgd te worden. Het is niet toegestaan een 

hogedrukreiniger te gebruiken voor het reinigen van de fiets. Indien wij de fiets(en) zelf dienen te reinigen, zal een vergoeding van 

15 euro per fiets aangerekend worden.  

4.6. Herstellingen noodzakelijk door nalatigheid van de huurder, door schade aangebracht door de huurder of derden, of door 

abnormaal gebruik zijn ten laste van de huurder en zullen gefactureerd worden volgens het gebruikelijk tarief (werktijden en 

materiaal), vermeerderd met eventuele verplaatsingskosten. 

4.6. Ingeval van diefstal of verlies dient altijd aangifte gedaan te worden bij de politie. Hiervan dien de huurder 1 exemplaar van 

aangifte te bezorgen aan de verhuurder en de sleutels van de fiets terug te bezorgen aan de verhuurder. De cataloguswaarde van de 

fiets en toebehoren dient onmiddellijk vergoed te worden bij diefstal of verlies. 

4.7. In geval van schade, diefstal of verlies van de fiets of de toebehoren, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de 

bestuurder van de fiets, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk per e-mail in kennis te stellen.  

Artikel 5:  Einde van de huur 

5.1. De fietsen dienen uiterlijk op de aangegeven datum en het aangegeven uur te worden ingeleverd. Indien de fietsen niet tijdig 

ingeleverd worden, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een identiek aanvullend huurgeld verschuldigd per dag (met 

een minimum van €25,-  per dag). Een begonnen dag wordt in rekening gebracht als volledige dag. 

5.2. Indien bij teruggave van het materiaal blijkt dat de huurder zich niet gehouden heeft aan zijn onderhoudsverplichtingen (zie 

artikel 4) of de verhuurder stelt herstellingskosten vast na een volledig nazicht, zal een schadevergoeding aangerekend worden.  

5.3. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien naar 

zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. 

Artikel 6: Bijzondere verplichtingen 

6.1. De huurder mag de fiets(en) niet onderverhuren. Het gehuurde materiaal mag het Belgische grondgebied niet verlaten. 

 

 

 


