
 

Huurvoorwaarden 
Fietsen 

 
 

Wij houden van duidelijkheid, voor jou en voor ons, dus daarom geen moeilijke huurvoorwaarden. De 
huurder van de fiets is degene die de huurvoorwaarden ondertekend en/of gebruik maakt van de fiets. 
  
1.  Algemeen 

● De fietsen dienen op de afgesproken eindtijd ingeleverd te worden/ of klaar te staan voor ophalen 
in 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. 
● Foto’s en video’s  gemaakt door ons kunnen gebruikt worden voor reclame uitingen. 
● Je e-mailadres in de boeking kan gebruikt worden voor onze nieuwsbrief.  

 
2.  Pech onderweg 

● Bij pech onderweg of slecht functionerende fiets bel (tel: 0541 -299821) voor pech onderweg 
service. 

● Actief Twente vergoedt geen reparatiekosten uitgevoerd door andere bedrijven. 
● Buiten een straal van 30 kilometer vanaf Actief Twente in Beuningen vallen lekke banden buiten de 

pech onderweg service. Hiervoor dien je zelf een oplossing te vinden. 
● De huurder van de fiets draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan huurder en/of 

derden toegebracht door de fiets. 
● Actief Twente 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 schade kosten 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 

Fiets  E-bike & Speciale fiets 

Stads-, luxe- en kinderfiets, MTB, karren  e-bike, tandem, bak- en invalide fiets 

€ 25  eigen risico bij schade  € 50 eigen risico bij schade 

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

€ 1,- per dag  € 2,50 per dag 

* fietssleutel en een politie aangifteformulier overhandigen binnen 24 uur.  
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Garmin GPS 

● Je ontvangt van ons een Garmin GPS in bruikleen (indien van toepassing) 
● Je ontvangt de Garmin tegen een inbewaringneming van een ID kaart, bankpas etc. 
● De garmin dient altijd goed vastgeklikt te worden op en het stuur en met het touwtje om het stuur 

bevestigd te worden. 
● Actief Twente is niet verantwoordelijk voor gevolgen veroorzaakt door routes zoals bekeuringen 

en/of schade door slechte wegen. 
● Laat de Garmin nooit onbeheerd achter. 
● Bij verlies of schade is het eigen risico € 100,-. 

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

Naam:  ………………………………………………  

Emailadres  ……………………………………………… 

Telefoonnummer  ………………………………………………  

Datum  ………………………………………………   

Handtekening  ………………………………………………. 

 
In te vullen door medewerker 

Boekingsnummer  ……………………....  Garmin   …….................................. 

Bedrag  ……………………....  Betaald  Pin/Contant/Bank/Nadien/Anders 

Verzekering  Ja/Nee     
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