
Algemene voorwaarden fietsverhuur

• ARTIKEL I. Bikerent-Silvercoast (de verhuurder), belast met de verhuur, behoudt 
zich het recht voor om binnen het kader van de dienstverlening van Bikerent-
Silvercoast de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers wat betreft het 
gebruik van een fiets te beoordelen. De persoon die de fiets huurt (hierna 'huurder 
genoemd) verklaart in staat te zijn een fiets te kunnen gebruiken en hiertoe geen 
enkele medische beperking te hebben.

• ARTIKEL II. Het verhuurde materiaal (fiets en accessoires) blijft gedurende de 
gehele huurperiode de exclusieve eigendom van Bikerent-Silvercoast. De huurder 
mag het niet uitlenen, noch onderverhuren aan derden zonder voorafgaande 
toestemming van Bikerent-Silvercoast.

• ARTIKEL III. De huurder erkent dat de gehuurde fiets in perfecte staat is, en moet 
er met zorg mee omgaan. De huurder moet de fiets onderhouden en in dezelfde 
staat ais waarin deze zich bij ontvangst bevond terugbrengen op de datum, het uur 
en de plaats overeengekomen in het contract. De huurder dient elke vertraging aan 
de verhuurder te melden. De staat, de maat en het model van de verhuurde fietsen 
zijn bekend bij de huurder. Voor het vertrek kan de huurder de fiets uitproberen. Als 
deze niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, kan hij/zij vragen om een 
vervanging. Eenmaal de cliênt vertrokken is, aanvaardt deze de staat van de fiets.

• ARTIKEL IV. Bikerent-Silvercoast behoudt zich het recht voor om schade die de 
fiets heeft opgelopen tijdens de verhuur te verhalen op de huurder, hetzij door een 
factuur voor herstelling op te stellen. De huurder gaat hiermee bij deze akkoord.

• ARTIKEL V. Als de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, is de huurder 
zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de fiets op de afgesproken plaats.
Daar waar mogelijk probeert verhuurder het probleem op te lossen. Mocht zoiets 
onderweg gebeuren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met verhuurder. De 
huurder kan enkel reparaties (laten) verrichten na akkoord van Bikerent-Silvercoast 
en dient die een factuur van de reparatie te overhandigen. De huurder kan in geen 
geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de 
huurperiode.

• ARTIKEL VI. Bikerent-Silvercoast is niet verantwoordelijk voor persoonlijke 
ongelukken, schade aan eigendommen, materiele schade veroorzaakt door derden 
of andere factoren buiten de schuld van Bikerent-Silvercoast. Huurder wordt 
verzocht een huurovereenkomst en een vrijwaringsclausule te tekenen bij aanvang 
van de huurperiode. Met ondertekening van deze vrijwaringsclausule wordt 
Bikerent-Silvercoast gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.

• ARTIKEL VII. Bij diefstal brengen wij u vanwege vervanging van de gestolen fiets 
de nieuwwaarde van de fiets minus de huursom in rekening.

• ARTIKEL VIII. De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fietsen en 
alie voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de fiets(en) te beschermen 
tegen beschadiging, verlies of diefstal. Bij één van bovenstaande situaties zijn de 
kosten van reparatie of vervanging voor rekening van de huurder.

• ARTIKEL IX. Indien de fiets vuil wordt teruggebracht, behoudt Bikerent-Silvercoast 
zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15€. 



Tarieven voor beschadigde onderdelen (klassieke fiets): zadel 20€, achterwielslot 
31€ en/of sleutel 15€, verlichtingsset 20€, kettingkast 21€, vork 50€, bagagedrager 
30€, bel 5€, derailleur 20€, standaard 13€, spatbord 11€, compleet achterwiel 80€, 
compleet voorwiel 75€, versleten band door slippen 40€, versnellingssysteem 
150E. Tarieven voor beschadigde onderdelen (elektrische fiets): zadel 20€, pedalen
20€, standaard 17€, kettingkast 22,50€, derailleur 58€, vork 75€, compleet voorwiel 
80€, volledig achterwiel 95€, voorlicht 21,50€, achterlicht 13€, bagagedrager 70€, 
spatbord 30€, achterwielslot 31€, Force krulslot 20€, schijfremmen voor of achter 
55€, batterij Bosch 600E, oplader 172E, display 110€ en houder 13€, shifter 40€. 
Tarieven voor beschadigde onderdelen (mountainbike): zadel 39€, stuurpen 75€, 
voorwiel 120€, achterwiel 155€, shifters 40€, pedalen 16€, SPD-pedalen 30€, SPD-
SL pedalen 40€, Look pedalen 40€, achterwielslot 30€, remgrepen 50€, schijfrem 
30€. Tarieven voor beschadigde accessoires (andere): helm voor volwassenen 30€,
kinderhelm 25€, fietstas 35€. De tarieven voor beschadigde onderdelen die niet 
werden opgesomd, zullen worden bepaald door Bikerent-Silvercoast. Het werkloon 
voor herstellingen bedraagt 49€/u.

• ARTIKEL X, Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of 
reglementeringen tijdens de huurperiode kan Bikerent-Silvercoast in geen enkel 
geval aansprakelijk gesteld worden. Fietsers rijden op eigen verantwoordelijkheid 
en respecteren de wegcode.

• ARTIKEL XI, De huurprijs van fiets en accessoires dient vooraf betaald te worden. 
De huurder overhandigt een identiteitsbewijs. Bikerent-Silvercoast behoudt zich het 
recht voor om een borgsom van 150€ per gehuurde klassieke fiets 
(Trekking/MTB/Race) en 300€ per elektrische fiets te vragen. De borgsom wordt 
aan de huurder terugbetaald na inspectie van de fiets en de accessoires.

• ARTIKEL XII, Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder
op de hoogte te zijn van hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en hoe de fiets in een 
goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met de Algemene 
Voorwaarden Fietsverhuur Bikerent-Silvercoast.


