Huurvoorwaarden fietsverhuur Metropool

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op het verhuren van fietsen en alle aanbiedingen en
overeenkomsten die hierop betrekking hebben, door, Metropool B.V., Straelseweg 27c,
5911 CL te Venlo, hierna te noemen Metropool.
2. Prijzen en betaling
2.1 Het huurtarief dient bij het afhalen van de fiets contant voldaan te worden, tenzij schriftelijk in
het afnameformulier anders is overeen gekomen.
2.2 De door Metropool vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
2.3 Metropool vraagt bij afhalen een borgsom van € 35,-, dit bedrag krijgt de huurder terug indien
de fiets zonder schade of gebreken is teruggebracht.
3. Levering en terugbezorgen
Huurder dient de fiets op het adres van Metropool op te halen en op het in de
huurovereenkomst bepaalde tijdstip terug te brengen, tenzij anders overeengekomen. De
huurder kan de fiets op de werkdag voor de huurperiode ophalen na 16.00u en terug brengen
op de werkdag na de huurperiode voor 12.00u.
4. Duur
De in de overeenkomst genoemde huurperiode begint op de dag waarop de fiets ter
beschikking van de huurder wordt gesteld en eindigt bij terugbezorgen van de fiets.
5. Controle gehuurde zaken
Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de fiets op gebreken te controleren. Indien er
gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient de huurder dit terstond bij Metropool te
melden.
6. Verplichtingen huurder
6.1 De huurder dient de fiets zorgvuldig te behandelen en gebruiken en mag geen veranderingen
aan de fiets aanbrengen.
6.2 Gedurende de huurperiode mag de fiets niet worden uitgeleend aan derden.
6.3 De huurder dient bij het op halen van de fiets een kopie te laten maken van een geldig
legitimatie bewijs door Metropool.
7. Schade en gebreken
7.1 Gedurende de tijd tussen het moment dat de fiets door de huurder is ontvangen en het
moment waarop deze is terugbezorgd, wordt er een eigen risico gevraagd van € 25,- bij
beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de fiets.
7.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de fiets,
alsmede diefstal van de fiets, terstond aan Metropool te melden. Beoordeling vindt plaats door onze
deskundige medewerkers op basis van de Bovag richtlijnen en is niet discutabel.
7.3 Veranderingen en/of reparatie aan de fiets mogen uitsluitend door of in opdracht van
Metropool worden verricht.
8.1 De fiets is verzekerd voor diefstal, gevolgschade na diefstal, (gedeeltelijke) schade,
verhaalsrechtsbijstand, ongevallen opzittende en pechhulpservice 24/7
Onze openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 u t/m 18.00u en donderdag tot
20.00u. Binnen deze tijden kunnen fietsen opgehaald en ingeleverd worden.

