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Algemene Voorwaarden More Than Bikes - mountainbikeverhuur
Definities
In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overeenkomst: betreft de schriftelijke afspraken tussen More Than Bikes en de contractant met betrekking tot de huur van één of
meerdere mountainbikes en eventueel bijbehorende accessoires, zoals een helm.
More Than Bikes: is degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf materialen te huur aanbiedt. De vertegenwoordigers
van More Than Bikes zijn Edwin en Jorien Groothedde.
Contractant: iedere persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met More Than Bikes ten
behoeve van de huur van één of meerdere mountainbikes en eventueel bijbehorende accessoires, zoals een helm.
(Ver)huur: heeft betrekking op het materiaal dat More Than Bikes beschikbaar heeft, waarmee met voorafgaande instructie kan
worden gesport.
Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de huur. Hierbij wordt schriftelijk vermeld wat
er in de prijs is opgenomen.
Annuleren: de beëindiging (schriftelijk of telefonisch) door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de (ver)huur.

Artikel 1: Over deze voorwaarden
1.
2.

3.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die worden uitgebracht en overeenkomsten die worden aangegaan
door More Than Bikes, tenzij hiervan schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant gaat akkoord met deze
voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met More Than Bikes of door het betalen van de overeengekomen prijs of
het doen van een aanbetaling.
Contractant is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze
schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 2: Betaling
1.
2.
3.
4.

De contractant wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen, tenzij anders is
overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
De betaling dient uiterlijk op de dag van de aanvang van de verhuur voldaan te zijn.
Het recht van de contractant om zijn vorderingen op More Than Bikes te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij More Than
Bikes in staat van faillissement geraakt.

Artikel 3: Borg
1.
2.
3.
4.

De borg bedraagt € 50,00 inclusief btw per gehuurde mountainbike.
Contractant dient de borg bij aanvang van de huurperiode contant te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
De huurperiode vangt aan op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst en loopt tot terugbetaling van de borg.
De bij aanvang van huurperiode betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode door verhuurder terugbetaald, tenzij al dan niet
opzettelijk aangebrachte schade aan de gehuurde materialen wordt geconstateerd zoals beschreven in artikel 6 van deze Algemene
Voorwaarden of anderszins materiele of immateriële schade aan verhuurder is toegebracht.
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Artikel 4: Voortijdig vertrek van de contractant
Bij voortijdig vertrek van de contractant is de contractant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
Artikel 5: Verplichtingen van More Than Bikes
1.
2.
3.

More Than Bikes verhuurt degelijk, schoon en veilig materiaal.
More Than Bikes geeft voorafgaand aan de verhuur van materiaal een gedegen instructie voor het gebruik van het materiaal.
More Than Bikes verhuurt mountainbikes voorzien van het verplichte vignet voor de mountainbikeroutes op de Utrechtse
Heuvelrug.

Artikel 6: Verplichtingen van de contractant
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

De contractant verplicht zich om met beleid om te gaan met het gehuurde materiaal.
De contractant dient met de fiets om te gaan zoals van een goede huurder verwacht kan worden en ervoor te zorgen dat de fiets
overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het betreft een fiets geclassificeerd als “category 3”. Deze categorie omvat ook
de vereisten van categorieën 1-2. Dit omvat tevens het gebruik op ruwer, onverhard terrein. Deze bikes kunnen gebruikt worden
voor sprongen tot een maximum van 60 cm.
De contractant onderwerpt de fiets voor gebruik aan een eenvoudige visuele controle en meldt mogelijke direct waarneembare
gebreken bij More Than Bikes.
Contractant moet de fiets in oorspronkelijke staat bij More Than Bikes terug bezorgen. Dit houdt onder meer in dat contractant
verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan de fiets ongedaan te maken.
Contractant kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding opeisen.
Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid of bij aanvang van de huur zich bekend hebben
gemaakt, mogen de fiets besturen. Het is contractant niet toegestaan de fiets ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als
bestuurder is vermeld op het huurcontract. Contractant dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst
als bestuurder aangeduide personen de fiets bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk
ongeschikt is.
Contractant mag de fiets niet verhuren.
In geval van voor contractant kenbare of waarneembare schade of defecten aan de fiets, is het contractant niet toegestaan de fiets
te gebruiken als dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
Contractant is verplicht de fiets eerst te controleren op schade en/of defecten na een val om te voorkomen dat er bij gebruik van
de fiets na een val (extra) schade optreedt. Een val waarbij schade of een defect is waar te nemen, dient te allen tijde direct gemeld
te worden bij More Than Bikes.
Het gebruik van het materiaal is geheel op eigen risico. More Than Bikes is niet aansprakelijk voor schade, boetes of letsel die te
wijten zijn aan het gebruik van het materiaal.
De contractant is verplicht de regels die gelden op de mountainbikeroutes op Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug na te leven.
De contractant is aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal.
De contractant is aansprakelijk voor schade door gebruik, waarbij de herstelkosten hoger zijn dan €75.
Bij een huurperiode van meerdere dagen en/of gebruik in het buitenland is de contractant aansprakelijk voor elke vorm van
schade, ook voor schade ontstaan door vervoer van/naar bestemming op bijvoorbeeld een fietsendrager.
De contractant verplicht zich tot het dragen van de meegeleverde helm.
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Artikel 7: Tussentijdse beëindiging
1.

2.
3.

More Than Bikes kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen als:
a. de contractant verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften,
ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft.
Als More Than Bikes tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de contractant schriftelijk laten weten.
De contractant is gerechtigd om voor aanvang van de (ver)huur de (ver)huur kosteloos te annuleren.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
1.
2.
3.

Als op verzoek van de contractant More Than Bikes overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft More
Than Bikes het recht om extra kosten in rekening te brengen.
Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met
de werkelijkheid.
Als More Than Bikes overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de
contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan More Than Bikes te melden. De contractant heeft in dit geval
recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet genoten onderdelen van het activiteit.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1.

2.

More Than Bikes heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige
omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn. More Than Bikes is verplicht om de contractant met
opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen. De contractant heeft in dat geval geen financiële verplichting meer
jegens More Than Bikes.
More Than Bikes heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de
contractant naar oordeel van More Than Bikes hem/haar ongeschikt maakt voor gebruik van het materiaal.

Artikel 10 - Verwerking persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens van de klant die worden vermeld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden door More Than
Bikes verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Aan de hand van deze verwerking kan More Than Bikes:
a. De opdracht uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens de klant nakomen, de klant optimale service verlenen, voorzien
van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
b. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de klant bij More Than Bikes aan te
tekenen verzet gehonoreerd.
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