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Algemene voorwaarden          2016 

 

 

Algemeen 

Onder verhuurder wordt verstaan: Ebike Acqui Terme 

Onder huurder wordt verstaan: ondergetekende van de huurovereenkomst 
 

Huurder wordt geacht de Ebike in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht de Ebike in goede staat te hebben afgeleverd. 

Bij de uitgifte van de Ebike krijgt u instructie omtrent het juiste gebruik van de Ebike. 
 

Huurder verklaart door ondertekenen van de huurovereenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en dient zich te 
legitimeren met een geldig legitimatie bewijs.  

 

Ondergetekende dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Italiaanse verkeersregels en wordt geacht op een 
verantwoorde manier met de Ebike om te gaan. 

 

Het is huurder niet toegestaan de Ebike aan derden in gebruik of onderhuur te geven. 
 

Huurder moet de Ebike bij parkeren altijd op slot zetten met het meegeleverde slot. 

 
De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde Ebike verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. 

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de Ebike na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden. 

 

Betaling en borg 

De huurder betaalt een borg van € 100,00 per Ebike voor aanvang van de huurperiode aan de verhuurder. Deze borg krijgt de huurder terug 

na de huurperiode als de Ebike in eenzelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt. 
 

De huurder dient voor aanvang van de huurperiode het totale bedrag van de huurovereenkomst inclusief borg en eventuele overige kosten in 

cash betaald te hebben. 
 

Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding van 1 dag of meer geldt de op de website 

gepubliceerde huurprijs voor de overschreden periode.  
 

Schade en diefstal 

Het huren van de Ebike geschiedt op risico van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook 
ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor 

rekening van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Ebike toegebracht of ontstaan, 

ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden. De 
huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan 

de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle 

verhaalkosten voor rekening van de huurder. Het eigen risico bij schade en diefstal is maximaal de dagwaarde van de Ebike. 
 

De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de betaalde borg te verrekenen, onverminderd het recht van 

verhuurder op aanvullende schadevergoeding. 
 

Bij diefstal van de Ebike is de huurder aansprakelijk en dient huurder aan verhuurder de kostprijs van de Ebike te betalen. 

Ter voorkoming van diefstal wordt een deugdelijk slot meegeleverd. De Ebike is voorzien van een pincode om te starten en ook de batterij is 
vergrendeld met een sleutel. Bij diefstal dient onmiddellijk verhuurder geïnformeerd te worden en dient er aangifte gedaan te worden bij de 

politie. 

 

Optie Verzekering 

De huurder kan voorafgaande aan de huurperiode een extra verzekering afsluiten om het eigen risico bij diefstal en schade aan de Ebike te 

verminderen. Tegen betaling van € 5,00 per Ebike per dag wordt het eigen risico verminderd tot  maximaal  
€ 150,00. 

Bij diefstal is deze verzekering alleen geldig als huurder het originele fietssleuteltje en een proces verbaal van de politie kan overleggen. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn hoe hij/zij met de fiets moet omgaan. De huurder 

gaat tevens akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden van Ebike Acqui Terme. 
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