
Voorwaarden fietshuur van "Fietsen in Suriname"

1. Voor het huren van een fiets is het tonen van een legitimatiebewijs verplicht.

2. De huurprijs is  □ € 3,50 in het geval van een single speed per fiets per 24 uur
           □ € 6,00 in het geval van een 4 speed per fiets per 24 uur
           □ € 10,00 in het geval van een Gazelle NL per fiets per 24 uur
           □ € 15,00 in het geval van een Mountainbike of Fitness Bike per fiets per 24 uur
           □ € 25,00 in het geval van een racefiets per fiets per 24 uur

3. De openingstijden van “Fietsen in Suriname” zijn op maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur en op
zon- en feestdagen van 09-00 tot 14.00 uur. 

4. Voor elke gehuurde fiets bedraagt de waarborgsom 50 Euro (vijftig Euro) per fiets. Dit bedrag wordt terugbetaald
aan de huurder bij inlevering van de fiets, mits verkerend in dezelfde staat als bij ontvangst.

5. De huurder ontvangt de fiets met 2 (twee)  sloten met sleutels, een  fietspomp en een  reparatiesetje. Deze
toebehoren dienen met de fiets aan het eind van de huurperiode weer te worden ingeleverd.

6. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel opgelopen door de huurder en / of derden door het
gebruiken van de fiets.

7. De gehuurde fiets en toebehoren mogen niet aan derden in bruikleen worden afgegeven en/of anderszins aan
derden worden afgestaan

8. De gehuurde fiets is voor gebruik door slechts één volwassen persoon: het is niet toegestaan (een) andere
perso(o)n(en) mede te vervoeren. Met uitzondering van en/of  kinderen tot 20 kg.

9. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies aan de fiets vanaf het moment dat de fiets hem/haar ter
hand wordt gesteld. Bij schade aan de fiets en/of vermissing van onderdelen en/of toe behoren dient de huurder
de noodzakelijke kosten van herstel en of vervanging van onderdelen en/of toebehoren te vergoeden. Bij verlies
of diefstal van de fiets wordt er een bedrag van :

□ € 200 in het geval van een single speed
□ € 300 in het geval van een 4 speed
□ € 400 in het geval van een Gazelle NL
□ € 500 in het geval van een Mountainbike of Fitness Bike
□ € 900 in het geval van een racefiets

aan de huurder in rekening gebracht. Dit is gelijk aan de vervangingswaarde van de fiets.

10. Bij  diefstal  of  ongeval dient  de  huurder  zich  onmiddellijk  in  verbinding  te  stellen  met  de  dichtstbijzijnde
politiepost (tel: 115) én met “Fietsen in Suriname” tel: 520781 mob : 08675757

11. Het inleveren dient te geschieden op dezelfde plaats als waar de fiets ter hand is gesteld, tenzij van tevoren
anders schriftelijk is overeengekomen

12. Bij  inlevering na half uur later dan de afgesproken tijd, wordt een  halve dag extra in rekening gebracht. Bij
inlevering meer dan 4 uur later dan de afgesproken tijd, wordt een dag extra in rekening gebracht.
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