
 

 

 
                                                    KVK 37057553 

 
Algemene huurvoorwaarden 

Wij zijn Vermeulen Bikes. Dit zijn onze algemene huurvoorwaarden (de Huurvoorwaarden). 
Mocht u vragen hebben over de Huurvoorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen 
via het e-mailadres: contact@vermeulenbikes.nl Wij hebben het recht de Huurvoorwaarden 
te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van de Huurvoorwaarden op onze 
overeenkomst van toepassing zal zijn. 

Artikel 1 - Algemeen 

1. De Huurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 
reservering. Daarnaast zijn ze van toepassing op de huurovereenkomst die wij (de 
Verhuurder) met u (de Huurder) sluiten voor de verhuur van diverse soorten 
fietsen en bijbehorende accessoires (het Gehuurde). 

2. Als een deel van deze Huurvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat 
niets aan de geldigheid van de rest van de Huurvoorwaarden. Het nietige deel 
wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige 
bepaling volgt. 

3. U moet 16 jaar of ouder zijn om met ons een huurovereenkomst af te sluiten. 

Artikel 2 - Reservering en huurovereenkomst 

1. U kunt via de website of bij ons op locatie het Gehuurde reserveren. 
2. Een huurovereenkomst komt pas tot stand nadat wij uw reservering schriftelijk 

hebben bevestigd en u de volledige huurprijs heeft betaald.  
3. Als wij uw reservering niet (kunnen) accepteren, zullen wij ervoor zorgen dat wij 

binnen 7 dagen uw betaling terugstorten op dezelfde bankrekening waarmee de 
betaling is gedaan.  

4. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen.  

 

 



Artikel 3 - Huurperiode 

1. In de huurovereenkomst komt u overeen voor welke periode u het Gehuurde 
huurt (de Huurperiode).

2. U kunt het Gehuurde op de aanvangsdatum van de Huurperiode vanaf 09.00 uur 
ophalen op de overeengekomen locatie, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.

3. U moet het Gehuurde op de einddatum van de Huurperiode voor 17:30 uur 
inleveren op de overeengekomen locatie, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.

4. U kunt de Huurperiode alleen verlengen als wij daartoe schriftelijke toestemming 
geven. Onze dagtarieven blijven gelden voor de verlenging.

5. Als u zonder onze schriftelijke toestemming de Huurperiode overschrijdt, dan bent
u het dagtarief verschuldigd voor elke dag dat u de Huurperiode overschrijdt.

6. U mag het Gehuurde tussentijds inleveren op de overeengekomen locatie. U heeft 
dan geen recht op vermindering van de huurprijs.

Artikel 4 - Prijs en waarborgsom 

1. Alle door ons gecommuniceerde prijzen (op de website) zijn in euro, inclusief btw
en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

2. Op locatie betaalt u de volledige huurprijs voor aanvang van de Huurperiode
contant of via pinbetaling. Op de website betaalt u via de online vermelde
mogelijkheden.

3. Wij kunnen bepalen dat u een waarborgsom moet betalen voorafgaand aan de
Huurperiode.

4. U krijgt de waarborgsom terugbetaald door ons, nadat het Gehuurde in goede
staat en tijdig is ingeleverd. Wij mogen de schadebedragen waarvoor u
aansprakelijk bent, verrekenen met de waarborgsom. Als het schadebedrag hoger
is dan de waarborgsom, dan moet u het resterende bedrag bijbetalen.

5. U mag bedragen verrekenen met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt
geen rente vergoed.

Artikel 5 - Annulering 

1. U kunt de reservering annuleren voordat de Huurperiode is ingegaan. Hierdoor
wordt de huurovereenkomst opgezegd. Als u de reservering annuleert:

a. 14 tot 7 dagen voor de Huurperiode, dan krijgt u 50% van de betaalde
huurprijs teruggestort;

b. 7 tot 3 dagen voor de Huurperiode, dan krijgt u 25% van de betaalde huurprijs
teruggestort;

c. 3 dagen of korter voorafgaand aan de Huurperiode, dan heeft u geen recht op
terugbetaling van de betaalde huurprijs.



2. Wij mogen de huurovereenkomst voorafgaand aan de Huurperiode opzeggen. U 
krijgt de reeds betaalde huurprijs teruggestort. In dat geval zijn wij niet gehouden 
schade te vergoeden.  

3. Wij zullen ervoor zorgen dat wij binnen 7 dagen uw betaling terugstorten op 
dezelfde bankrekening waarmee de betaling is gedaan.  

Artikel 6 - Terbeschikkingstelling 

1. Het Gehuurde is in goede staat en zonder gebreken aan u ter beschikking gesteld.  
2. Als u meent dat het Gehuurde schade of gebreken vertoont, meldt u dit direct bij 

de terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan ons. Hiervan wordt door ons 
notitie gemaakt. 

Artikel 7 - Gebruik 

1. U maakt op normale wijze gebruik van het Gehuurde en uitsluitend waarvoor het 
Gehuurde is bedoeld, met inachtneming van onze eventuele instructies.    

2. U mag niets wijzigingen aan het Gehuurde. 
3. U draagt als goed huurder zorg voor het Gehuurde. 
4. U moet het Gehuurde in goede staat en zonder gebreken inleveren.  
5. U moet zorgen voor passende en veilige stalling. 
6. U mag het Gehuurde nooit onbeheerd of onafgesloten achterlaten. 
7. U mag u niet met het Gehuurde zich op het strand begeven. 
8. Het Gehuurde mag maar één persoon vervoeren. Als het Gehuurde een tandem is, 

mogen twee personen zich vervoeren met het Gehuurde.  
9. Kleine kinderen mogen alleen in een daarvoor bestemd kinderzitje voor en/of 

achterop worden vervoerd. 
10. U moet het Gehuurde in goede staat en zonder gebreken inleveren.  
11. U legitimeert zich voor de in ontvangst name van het Gehuurde als wij hierom 

verzoeken.  
12. Het is u niet toegestaan het Gehuurde aan derden te verhuren of in gebruik te 

geven. 

Artikel 8 - Verkeersdeelneming  

1. Het gebruik van het Gehuurde is voor uw rekening en risico. 
2. De bestuurder van het Gehuurde is verkeersdeelnemer en dient zich te houden 

aan de Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. de Wegenverkeerswet) en de 
fatsoensnormen die gelden in het verkeer. U bent aansprakelijk voor schade 
ontstaan door onzorgvuldig handelen van de bestuurder van het Gehuurde.  

Artikel 9 - Reparaties onderweg 

1. Als tijdens de Huurperiode een reparatie aan het Gehuurde moet worden 
uitgevoerd, dan kunt u met ons contact opnemen. 

2. Wij verhelpen de gebreken aan het Gehuurde, tenzij dat in alle redelijkheid niet 
van ons kan worden gevraagd. 

  



Artikel 10 - Diefstal en schade 

1. In geval van diefstal, verlies of schade van het Gehuurde moet u hiervan direct 
melding doen aan ons.  

2. Tevens moet u in geval van diefstal, verlies of schade als gevolg van vandalisme in 
overleg met ons hiervan aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin het 
voorgeval zich heeft voorgedaan.  

3. U bent aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde tijdens de Huurperiode, 
tenzij de schade is toe te rekenen aan ons. Onder schade valt ook diefstal, verlies, 
schade door natuurinvloeden, schade door vandalisme. 

4. Ingeval van diefstal of verlies stellen we de directe schade gelijk aan de dagwaarde 
van het Gehuurde. In dat geval dient u dus de dagwaarde van het Gehuurde te 
vergoeden. 

Artikel 11 - Garantiedekking 

1. U kunt bij ons per gehuurd item een zogeheten garantiedekking afsluiten.  
2. Als u met ons voor een item een garantiedekking bent overeengekomen, bent u 

voor het betreffende item: 
a. geen kosten verschuldigd bij annulering ingeval van overlijden van uw 

naasten of de personen waarvoor het Gehuurde is gehuurd; 
b. geen kosten verschuldigd bij annulering als de persoon waarvoor het item is 

gehuurd ziek is geworden voorafgaand aan de Huurperiode en geen gebruik 
zal maken van het gehuurde item wegens de ziekte; 

c. geen schadevergoeding verschuldigd bij schade (schade door diefstal en 
verlies is hiervan uitgesloten) aan het Gehuurde, tenzij de schade is 
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Gehuurde; 

d. geen schadevergoeding verschuldigd bij diefstal, als u de sleutel van het 
Gehuurde kunt tonen en aangifte doet bij de gemeente waarin de diefstal 
heeft plaatsgevonden.  

Artikel 12 - Vrijwaring 

1. U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door het 
gebruik van het Gehuurde en waarvan de oorzaak niet aan ons toerekenbaar is. 

2. Als derden ons aanspreken, zal u ons zowel buiten als in rechte bijstaan en alles 
doen wat in dat geval van u mag worden verwacht. Als u in dit geval geen 
maatregelen neemt, mogen wij zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die 
daardoor ontstaan voor ons, komen geheel voor uw rekening en risico.  

Artikel 13 - Aansprakelijkheid 

1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend 
het gevolg is van een tekortkoming van ons. 

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat we zijn uitgegaan 
van door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de factuurwaarde. 
4. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onze 

verzekeraar in dat geval uitkeert. 



5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als 
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons. 

Artikel 14 - Overmacht 

1. Als er sprake is van overmacht, zijn we niet gehouden onze verplichtingen na te 
komen. 

2. Wij kunnen tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit 
de huurovereenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee weken 
dan mogen allebei de partijen de huurovereenkomst ontbinden, zonder dat ze 
schadevergoeding verplicht zijn. 

3. Als wij deels onze verplichtingen zijn nagekomen en als het nagekomen gedeelte 
zelfstandig waarde heeft, mogen wij het nagekomen deel factureren. 

Artikel 15 - Privacy Statement 

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen. 

Artikel 16 - Diversen 

In het geval dat de Huurvoorwaarden en de huurovereenkomst tegenstrijdige voorwaarden 
bevatten, prevaleren de in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden. 

Artikel 17 - Toepasselijk recht 

Nederlands recht. 

Artikel 18 - Bevoegde rechter 

Rechtbank Noord-Holland. 

  

  

 


