Algemene voorwaarden fietsverhuur
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De fietsverhuur is een samenwerking van Bungalowpark Zuiderzee en
Fietsenstunt.nl
Een reservering is definitief zodra deze door de verhuurder is bevestigd. U
ontvangt deze bevestiging per mail. Indien u niets heeft ontvangen neemt u
dan direct contact op met info@bungalowparkzuiderzee.nl
De huursom dient voorafgaand aan de verhuurperiode te worden voldaan.
Onze verhuurtarieven zijn inclusief het bezorgen en ophalen van het gehuurde
aan uw vakantiewoning.
Het gehuurde wordt ’s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur aan uw
vakantiewoning bezorgt, mits anders is afgesproken.
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De huurder zal zorgvuldig omgaan met het gehuurde. De huurder is
verantwoordelijk voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen,
verlies of diefstal. Telkens het gehuurde goed afsluiten en niet on-afgesloten
en/of onbewaakt achterlaten.
Een fiets mag slechts één persoon vervoeren, een kind tot zes jaar mag
achterop.
Een tandem mag maximaal twee personen vervoeren, een kind tot zes jaar
mag achterop
Fietsen, tandems en steps mogen niet gebruikt worden op onverharde wegen.
Het is niet toegestaan om met fietsen, tandems en steps op het strand te
komen.
Het is niet toegestaan om met geblokkeerd wiel te remmen, waardoor
onnodige bandenslijtage ontstaat.
Het is niet toegestaan om het gehuurde aan derden over te dragen.
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan het gehuurde en zal
zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde
onderdelen vergoeden. Normaal onderhoud, niet te verwijten aan huurder, zijn
voor rekening van de verhuurder.
In geval van verlies van de sleutel(s) van het gehuurde zal er € 15,- bij de
huurder in rekening worden gebracht (exclusief eventuele kosten om de fiets
op te halen).
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde.
De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die
aan derden wordt toegebracht.
De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde in te nemen indien
sprake van misbruik.
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Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 48 uur voor de reserveringsdatum.
Bij annuleren tussen 48 en 24 uur betaalt u 25% van de huursom.
Bij annuleren tot uiterlijk 24 uur voor de reserveringsdatum betaalt u 50% van
de huursom.
Bij annuleren binnen 24 uur bent u ons de volledige huursom verschuldigd.

4. Annuleren wegens erg slecht weer
Annuleren wegens erg slecht weer kan na telefonisch overleg 48 uur voor de
reserveringsdatum tot op de dag van de reservering voor 9.00 uur. Let op; uiteraard pas
na akkoord van Bungalowpark Zuiderzee bij tijdig vooraf overleg ruim voor de geldende
annuleringstermijn. Met slecht weer wordt bedoeld dat voor de gehele dag extreme
weersomstandigheden zijn afgekondigd. Een regenbui is dus geen reden tot annulering.
5. In geval van calamiteiten
Mochten er zich problemen voordoen met de fietsen of bij pech onderweg, bezoek dan
onze winkel in Wervershoof, Hoorn of Wieringerwerf. Wanneer de huurder niet in de
buurt is van een van onze winkels kan er altijd telefonisch contact worden opgenomen
via 0228-854013. Fietsenstunt zal er zorg voor dragen dat eventuele noodzakelijke
reparaties aan de fietsen spoedig uitgevoerd kunnen worden, indien nodig op locatie.
Afhankelijk van het probleem kan er ook gekozen worden voor een vervangende fiets.
Wij vergoeden geen reparatiekosten gemaakt bij andere fietsenwinkels, behalve indien
anders overeengekomen. Een eventuele lege accu vormt geen reden voor vervanging
van de fiets.
6. Bereikbaarheid
Wanneer u niet in de buurt bent bij van een van onze winkels kan er altijd telefonisch
contact worden opgenomen via 0228-854013. Bereikbaar op maandag van 13.00 tot
17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur en zaterdags van 9.00 tot 17.00
uur. Zon- en feestdagen zijn wij gesloten.
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