
 
 
Algemene voorwaarden Fietsverhuur 
 
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
iedere huurovereenkomst t.b.v. fietsen tussen huurder 
en Velorent. 
• De huurder is t.o.v. Velorent volledig aansprakelijk 
voor de nakoming aan zijn verplichtingen, ook wanneer 
de fietsen en toebehoren door derde(n) worden 
gebruikt. 
• Deze huurovereenkomst vangt aan op het moment van 
in ontvangst van de fietsen en toebehoren en wordt 
aangegaan voor de duur zoals vermeld staat in de 
huurovereenkomst. 
• Bij aanname van de fiets en toebehoren ontvangt de 
huurder een korte instructie en wordt de fiets 
gecontroleerd. 
• Fietsverhuur geschiedt per dag, er is geen uurtarief, de 
huurder betaald de dagprijs. 
• De huurder dient de huursom en waarborgsom vooraf 
te voldoen. 
• De fietsen en toebehoren blijven te alle tijde eigendom 
van Velorent en dienen uiterlijk op de afgesproken 
datum en tijdstip geretourneerd te worden, anders heeft 
Velorent recht om extra huurkosten in rekening te 
brengen, welke bij retourneren voldaan dienen te 
worden. 
• Eventuele verlenging van de huurovereenkomst dient 
altijd overlegd te worden met Velorent. 
•De huurder neemt alle geldende verkeersregels in acht 
en gaat met de fietsen en toebehoren netjes om en 
gebruikt de fiets zoals dat bedoeld is.  
•De huurder retourneert de fietsen en toebehoren 
schoon en in dezelfde staat als ze zijn ontvangen. 
• De huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen 
tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de fietsen 
en toebehoren, de fiets moet altijd op slot gezet worden 
met de sloten die zijn meegegeven en zoveel mogelijk 
aan een vast object. 
• Schade of mankementen aan de fiets dienen altijd zo 
spoedig mogelijk gemeld te worden aan Velorent en de 
borg zal hiermee verrekend worden, vraag naar de 
gespecificeerde prijslijst van schade. 
• De huurder brengt geen verandering aan de fiets aan.  
• Tussentijdse inlevering van de fietsen en toebehoren, 
bij een huurovereenkomst van meerdere dagen heeft de 
huurder recht op een restitutie van ( een gedeelte van) 
de huursom. 
• Velorent is niet aansprakelijk voor enige schade, direct 
of indirect aan huurder of derden, ongeacht de wijze 
waarop deze ontstaan is. 
• Bij diefstal dient de huurder te allen tijde aangifte te 
doen bij de politie en de sleutels te overhandigen en het 
bedrag van € 425,00 te betalen aan de Velorent, voor 
een stadsfiets en € 26,00 voor een hangslot. Overige 
fietsen hebben aangepaste prijzen, vraag hiernaar. 
• Velorent kan de huurovereenkomst te allen tijde 
ontbinden, opzeggen dan wel annuleren, in geval van 
enig vermoeden van, dan wel daadwerkelijk, overtreding 
van deze algemene voorwaarden. 
• Wij verlenen geen service aan fietsen buiten 25km 
vanaf onze locaties in Eindhoven. 

 
 
 
Bicycle rental terms and conditions 
 
 • These terms and conditions apply to every agreement 
between the tenant and Velorent. 
 • The tenant is compared Velorent fully liable for the 
fulfilment of its obligations, even if the bikes and 
accessories to be used by third party. 
 • This rental agreement shall commence on the date of 
receipt of the bikes and accessories and is valid for a 
period as stated in the agreement. 
• Upon adoption of the bicycle and accessories, the 
tenant receives a short instruction of a Velorent 
employee and the bike will be checked. 
• Bicycle rental is done per day, there is no hourly rate, 
the tenant paid the daily rate. 
•  The tenant must pay the rent and deposit in advance. 
• Bicycles and accessories continue to be at all times the 
property of Velorent and no later than the agreed date 
and time returned. Velorent has the right to make 
additional rental fees. 
• Any extension of the lease should always required with 
Velorent.  
• The tenant must take all applicable traffic rules and 
must use the bicycles and accessories in accordance with 
their normal destination.  
• The tenant returns the bikes and accessories clean and 
in the same condition as they were received. 
• The tenant must take all possible precautions against 
damage, loss and/or theft of bicycles and accessories. 
The bike should always be locked with the 2 locks that 
are given and as much as possible to a fixed object. 
• Damage or defects on the bike should always be 
reported as soon as possible reported at Velorent and 
the deposit will be deducted from this sum. 
• The tenant does not change to the bike. At his own 
expense, the tenant can fix flat tires, lights or bicycle 
repair, this should been reported afterwards. 
• With the return of bicycles and accessories, with a 
lease of several days, the tenant is entitled to a refund of 
(part of) the rent. 
• Velorent is not liable for any damages, directly or 
indirectly to the tenant or third parties, regardless of the 
manner in which it arose. 
• In case of theft, the tenant has to declare by the police 
office and hand over the keys and has to paid € 425,00 
to the Velorent, for a city bike and € 26,00 for a padlock. 
Other bikes have customized prices ask for the different 
prices. 
• Velorent may terminate or cancel the lease at any 
time, in case of any suspicion of, or actually, breach of 
these terms and conditions. 
• We do not provide service to bicycles outside of 25km 
from our locations in Eindhoven. 
 
 


