Verhuur Formulier
Gelieve dit formulier volledig in te vullen
Voornaam:
Achternaam:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
E-mail adres:
Soort ID + kopie:

q Paspoort

q ID kaart

q Rijbewijs

Datum:Tijd:
Type fiets

Duur/Dagen
Aantal

Aantal

Dag(en)

(09.00 - 18.00 uur)

Aantal

Week

(7 dagen)

Fiets met 7 versnellingen

€ 10,00

€ 50,00

E-Bike

€ 20,00

€ 100,00

MTB/Race

€ 20,00

€ 100,00

Bakfiets

€ 20,00

€ 100,00

Lopifit*

€ 30,00

€ 150,00

Kinderfiets

€ 7,50

€ 37,50

Kinderzitje

€ 2,50

€ 12,50

* kan alleen in de winkel in Makkum gehuurd worden (i.v.m. uitleg en ondertekenen van de voorwaarden).

Sub Totaal

Totaal

+

Totaal

-

In te vullen door verhuurder
Fietsnummer(s):

q RFID (Check aanwezigheid fiets)
Voldaan datum:

Winkel: Kerkstraat 4
8754 CS Makkum
Telefoon: 0515 232 111
E-mail: info@riniafietsen.nl

IBAN: NL62 RABO 0123 1788 51
BIC: RABONL2u
BTW/VAT: NL804960586B01
KvK: Leeuwarden 01025935

q Borg / CC betaald

-

-

riniafietsen.nl

Algemene
voorwaarden
Eigendom
De gebruiker krijgt de fiets (of ander leenobject) in bruikleen voor een bepaalde afgesproken periode.
De fiets blijft eigendom van Rinia Fietsen.
Legitimatie
U dient een geldig legitimatie bewijs te tonen. Denk hierbij aan een paspoort, ID kaart of rijbewijs.
Termijn
De gebruiker dient de fiets uiterlijk op de overeengekomen datum en tijdstip terug te brengen. Het is
niet toegestaan, om welke reden dan ook deze termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming
van Rinia Fietsen.
Verzekering
De fiets is door Rinia Fietsen niet verzekerd. U bent derhalve als gebruiker volledig aansprakelijk voor
schade aan of verlies van de fiets. En dient direct aan Rinia Fietsen te worden gemeld.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de
fiets. De gebruiker vrijwaart het bedrijf voor alle schade ten gevolge van of tijdens het gebruik van de
gehuurde fiets, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en / of in beslagname en / of
verbeurd verklaring van de fiets, alsmede voor de aanspraken van derden, verbandhoudend met het
gebruik van de bedoelde fiets.

Handtekening Huurder, (gelezen en goedgekeurd)

Handtekening Verhuurder, Rinia Fietsen/dependance

Kerkstraat 4 | 8754 CS Makkum | info@riniafietsen.nl | 0515 232 111

riniafietsen.nl

