
Contract VERHUUR van Kinderfietsen

Velomobile maart 2019.

Artikel 1:

Tussen de heer en mevrouw XXX, XXXX, 8890 Moorslede hierna genoemd de

huurder en de heer Plyson Patrick, zaakvoerder van Velomobile, Stationstraat 19,

8890 Moorslede, BE0680275747, hierna genoemd de verhuurder wordt het

volgende overeen gekomen :

Artikel 2 :

Het contract start op XX/XX/2019

Contractnummer 201900X.

Voorziene duur 60 maanden.

Het contract kan door beide partijen gestopt worden mits een opzeg van 1 maand.

Het contract kan verlengd worden met telkens een maand na de eerste periode van

60 maanden.

Artikel 3:

Ouders kunnen een kinderfiets huren. De fiets kan in de looptijd van het contract

omgewisseld worden voor een grotere fiets. Volgende maten zijn beschikbaar :

loopfiets, wielmaat 12 inch, 16 inch, 20 inch en 24 inch. De verhuurder bepaalt welke

fietsen worden aangeboden.



Bij de start van het huurcontract wordt volgende fiets ter beschikking gesteld :

fiets XX, catalogusprijs XXX,XX euro.

Bij wisseling wordt de nieuwe fiets gespecifieerd in een bijlage.

Artikel 4:

De huur bedraagt 7,00 euro per maand (incl. BTW).

De huur dient maandelijks vooraf gestort te worden op de bankrekening van

Velomobile en dient als verworven beschouwd.

Er wordt een formulier gegeven met de nodige coördinaten.

De huurprijs kan wijzigen in de looptijd van het contract. Als de huurder de

verhoging niet aanvaardt dan stopt het contract met onmiddellijke ingang.

De waarborgsom van 50 euro en de huur van de eerste maand dient onmiddellijk

betaald te worden.

Artikel 5 :

In de huurprijs is een jaarlijks nazicht van de fiets voorzien. De huurder dient

spontaan de fiets aan te bieden. Verzaakt de huurder aan het nazicht dan stopt de

overeenkomst onmiddellijk. De fiets dient onmiddellijk ingeleverd te worden. De

waarborgsom wordt ingehouden.

Artikel 6 :

Aanbod is enkel voor particulier gebruik.

Zijn zeker uitgesloten verhuurfirma’s, scholen, kinderopvang, jeugdbewegingen, …

Artikel 7:

De huurder vergewist zich bij afhaling van de goede staat van de verhuurde fiets die

wettelijk in orde is.

Artikel 8:

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde van de huurperiode

in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij het inleveren van de fiets wordt een

technische controle uitgevoerd. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn

aan normale slijtage wordt de schade aangrekend volgens de normaal geldende

tarieven (afhankelijk van het type fiets).

De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan de

verhuurder.

Bij beëindiging van het contract wordt de waarborgsom uitbetaald volgens

contractuele voorwaarden.



Artikel 9:

De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij

ongeval, beschadiging, overtredingen als diefstal.

Bij schade aan de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder de uit te voeren

herstelling te betalen aan de verhuurder.

Prijzen zijn afhankelijk van de schade: onderdelen worden gerekend aan

winkelprijzen + uurloon werkuren.

Bij diefstal of totaal verlies van de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder

onmiddellijk het verloren goed te betalen aan de verhuurder.

Het aangerekende bedrag is hetzelfde als de cataloguswaarde vermeld in het

contract.

De huurder verbindt er zich toe bij diefstal van de fiets onmiddellijk aangifte te doen

bij de politie.

Artikel 10 :

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele

schade evenmin als deze veroorzaakt worden door de staat van de fiets.

Artikel 11:

Indien de fiets niet tijdig ingeleverd wordt, is van rechtswege en zonder

ingebrekestelling de cataloguswaarde van de fiets verschuldigd inclusief de

waarborgsom.

Artikel 12:

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper zijn exclusief bevoegd

voor eventuele geschillen. Bij ontbreken van tijdige betaling zijn van rechtswege en

zonder ingebrekestelling interesten van 12% evenals een schadevergoeding van

20% (met een minimum van 1.250 euro) verschuldigd.

Artikel 13:

Door ondertekening van de huurovereenkomst, opgesteld in 2 exemplaren, verklaart

de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.

Artikel 14:

De huur van de eerste maand en de waarborg werd in via BCT betaald.

De Verhuurder,

De Huurder, (eigenhandig “gelezen en goedgekeurd” schrijven en ondertekenen)




