
 Fietscenter Luc Huurovereenkomst Elektrische fieten

Tussen Fietscenter Luc stationsstraat 33, 2235 Westmeerbeek, hierna “verhuurder” 
genoemd 
en
naam en voornaam:.............................................................
adres:..........................................................................................................................................
Nr Identiteitskaart:..........................................  Hantekening.....................................................
Hierna de “huurder” genoemd

De huurder verklaart zich akkoord met onderstaande ALGEMENE VOORWAARDEN:

De huurder verklaart de fiets(en) in goede staat ontvangen te hebben en ze in dezelfde goede
staat terug te brengen. In geval van schade, van eender welke omvang, of door eender welke
reden, verbindt de huurder zich er toe de opgelopen schade te vergoeden. Hiervoor ontvangt
de huurder binnen de 8 dagen na de vaststelling van de geleden schade een factuur. Indien 
de schade werd veroorzaakt door een derde is de huurder gerechtigd/verplicht deze schade 
te vorderen van deze derde.

Bij afhaling van de huurfiets(en) aan de stationsstraat 33 te 2235 Westmeerbeek, of anders 
dan overeengekomen per email, wordt een waarborg van 50 euro  per elektrische fiets 
25km/u (Cash) aangerekend. Indien er niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, is er 
geen overeenkomst mogelijk. Bij het terugbrengen van de huurfiets(en) aan het einde van de
afgesproken termijn, proper en in goede staat, krijgt de huurder deze waarborg per fiets 
terug.

Defecte binnen-en/of buitenbanden zijn voor rekening van de huurder.

De elektrische fietsen worden steeds met een volledig opgeladen batterij verhuurd. De 
trajectafstand met een volledige batterij bedraagt 60 tot 120km. Er dient rekening te worden 
gehouden met het reliëf (vlak of heuvelachtig), de windkracht en het lichaamsgewicht van 
de fietser. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor een kortere reikwijdte van de batterij 
omwille van deze eventuele beperkingen. Verhuurder krijgt ook steeds een fietstas met lader
bij de fiets, waardoor het mogelijk is om de batterij bij een laadpunt te herladen.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen, veroorzaakt door verkeerd gebruik 
en/of eventuele gebreken aan de fiets(en)

de huurprijs van een elektrische fiets 25 km/u bedraagt:
-Per dag 25 euro. Terbeschikking van 9u tot 's anderaags 9u.
-Per weekend 50 euro. Ter beschikking van Zaterdag 9u tot dinsdag 9u.
-Per bijkomende dag 15 euro.

De huurder(s) beslissen zelf over hun persoonlijke veiligheid. De verhuurder kan dan ook 
onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden.

Alle in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn cash te betalen. Er is geen mogelijkheid 
tot betalen met een betaalkaart.



Verlies of diefstal van de fiets(en)
Al onze verhuurfietsen worden verhuurd inclusief slot en bijhorende fietsketting om verlies 
of diefstal te vermijden. De huurder(s) zal duidelijk gewezen worden tot gebruik van onze 
items. Al onze verhuurfietsen zijn NIET verzekerd tegen verlies of diefstal tijdens de 
verhuurperiode. In geval van verlies of diefstal zal de huurder(s) de cataloguswaarde van de 
elektrische fiets vergoeden. De huurder(s) mag op eigen initiatief een verzekering aangaan 
voor de periode van de verhuur.
Bij verlies of diefstal van de fiets(en) dient de huurder ALTIJD aangifte te doen bij het 
plaatselijk politiebureau. Hiervan dient de huurder 1 exemplaar van aangifte te bezorgen aan
de verhuurder.
Eveneens dient de huurder bij verlies of diefstal van de fiets(en) STEEDS de sleutel van het 
veiligheidsslot alsook de sleutel van de batterij (indien voorzien op de fiets) terug te 
bezorgen aan de verhuurder.

Type fiets: …...................................
Aanvang verhuur: dag......................datum..........................Uur.............................

Einde verhuur:      dag......................datum..........................Uur.............................

Aantal elektrische fietsen:             …...........x.............. euro =..............
Huur GPS : ….......................x....................euro
Totaal te betalen : …...................................euro

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene verhuurvoorwaarden en is
hiermee akkoord.

Dit contract is opgemaakt in 2-voud en elke partij heeft hiervan een exemplaar ontvangen.

Opgemaakt te Westmeerbeek op …../...../.......

Hantekening     Huurder,                                                  Hantekening verhuurder,
(gelezen en goedgekeurd) 

 
                              

                                             Fietscenter Luc BV
                                                             Stationsstraat 33

2235 
                                               Westmeerbeek

                                                                                                     016/680662
                                                                                                    0496/283914
                                                                                            BTW BE0729.649.539

Inclusief afgeleverd bij de fiets.
• Fietstas
• Lader
• VOLDAAN OP   …...../......./........:             


