Algemene huurvoorwaarden Partybike
1. Verhuurder is Partybike en/of haar vertegenwoordigers.
2. Huurder is degene die namens een groep, vereniging, bedrijf of organisatie
optreedt als contactpersoon. Wanneer een contactpersoon handelt uit naam van
een bedrijf of organisatie, welke beschikt over rechtspersoonlijkheid, dient deze
contactpersoon te beschikken over tekeningsbevoegdheid of door
tekeningsbevoegdheden tot tekenen te zijn gemachtigd.
3. Huurder wordt geacht de gehuurde plezierfiets(en) in goede staat te hebben
ontvangen. Verhuurder wordt geacht de plezierfiets(en) in goede staat te hebben
afgeleverd.
4. Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige
schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde
plezierfiets(en) toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld
van huurder of van derden. Huurder zal hieruit voortvloeiende kosten van herstel
evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen,
uiterlijk binnen veertien dagen na de overeengekomen inleverdatum van de
plezierfiets(en) aan de verhuurder voldoen.
5. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het
bedrag van eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventueel gestorte
waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op
aanvullende schadevergoeding.
6. Bij diefstal is huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de plezierfiets(en).
7. De plezierfiets(en) mag (mogen) uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming
met de normale bestemming en door de in het contract genoemde berijder(s). De
plezierfiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden indien geen
gebruik kan worden gemaakt van verharde paden en/of wegen.
8. Huurder zal als een goede huisvader voor de plezierfiets(en) zorgen.
9. Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke
door of vanwege huurder met de gehuurde plezierfiets(en) aan derden is
toegebracht en zal verhuurder terzake vrijwaren.
10. Het is huurder niet toegestaan de gehuurde plezierfiets(en) aan derden in
onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen.

Blad 1van 3

Holland Van Gijzen
Advocaten en Notarissen / Attorneys-at-law and Civil Law Notaries

Algemene huurvoorwaarden Partybike
11. De huursom wordt bepaald aan de hand van het bij het aangaan van de
huurovereenkomst bij Partybike geldende tarieven.
12. De huursom evenals alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde
bedragen zoals in de (af)rekeningen opgenomen bedragen dienen aan verhuurder
bij voorruit betaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen. De huursom dient ten minste drie werkdagen voor aanvang van
de huurperiode op rekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven. Bij niet
tijdige betaling zal verhuurder niet gehouden zijn tot levering van de
plezierfiets(en), dit zonder dat daarmee de verplichting van huurder tot prompte
betaling komt te vervallen.
13. Indien betalingen niet bij vooruit betaling plaatsvinden, is verhuurder gerechtigd
de verschuldigde bedragen te verhogen met een rente van 1% per maand, welke
verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder huurder uitstel van
betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van huurder tot
prompte betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat een maand na
factuurdatum in, terwijl verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na
sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-,
gerechts- en andere inningskosten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de
kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren
buitenrechtelijke kosten.
14. Verhuurder is gerechtigd om borg te berekenen. De borg stemt overeen met het
bedrag zoals opgenomen in het contract en dient vooraf, uiterlijk bij aflevering
van de plezierfiets(en) te worden betaald aan verhuurder.
15. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen
huurder aan verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst
onverminderd de verplichting van huurder het eventueel na verrekening met de
waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van
verhuurder op volledige schadevergoeding.
16. Indien huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de
plezierfiets(en) draagt verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en
schaden geen aansprakelijkheid.
17. In geval in het vorige lid bedoeld blijft huurder verplicht de volledige huursom en
eventuele andere in de (af)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij huurder
met de betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de
plezierfiets(en) het gevolg was van een defect dat al aanwezig was bij aanvang
van huurperiode.

Blad 2van 3

Holland Van Gijzen
Advocaten en Notarissen / Attorneys-at-law and Civil Law Notaries

Algemene huurvoorwaarden Partybike
18. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van de aanvang en van
de inlevering zoals in het contract vermeld.
19. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke
toestemming van de verhuurder en tegen de dan geldende tarieven.
20. De plezierfiets(en) zal/zullen op de vooraf overeengekomen locatie worden
afgeleverd, en zullen uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip op dezelfde
locatie worden opgehaald. De kosten van het transport van de plezierfiets(en)
komen voor rekening van de huurder.
21. Het is mogelijk de plezierfiets(en) op een andere dan de in het contract
opgenomen locatie door verhuurder te laten ophalen, mits huurder hierover vooraf
uitdrukkelijk toestemming van verhuurder heeft verkregen. Aan deze faciliteit zijn
extra kosten verbonden, welke voor rekening van huurder komen.
22. Huurder is verplicht zich te legitimeren bij de aflevering van de plezierfiets(en)
aan verhuurder.
23. Huurder verbindt zich er toe de gehuurde plezierfiets(en) na gebruik te reinigen
voor de overeengekomen inleverdatum. Indien naar het oordeel van de verhuurder
de plezierfiets(en) niet of niet in voldoende mate gereinigd is (zijn), kan
verhuurder de kosten voor reiniging van de plezierfiets(en) op huurder verhalen.
24. Huurder dient zich te laten verzekeren tegen alle risico’s voor het gebruik van de
plezierfiets(en). Verhuurder wijst iedere aansprakelijkheid terzake af.
25. Huurder dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Huurder is
verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van deze voorwaarden aan de
overige leden van de groep.
26. De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden
door verhuurder verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder: de overeenkomst uitvoeren,
optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van productinformatie en
aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het
eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen schriftelijk verzet
gehonoreerd.
27. Alle geschillen die mochten ontstaan en waarover geen akkoord kan worden
bereikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.
Nederlands recht is van toepassing.
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