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  Huurovereenkomst Vierfiets  

 
Ondergetekende, 

1. Verhuurder 
 
Vierfiets, Sjoukje Ziel, De Bosch Kemperlaan 8, 3818 HC Amersfoort 
 
hierna te noemen verhuurder, en 

2. Huurder 

Naam ............................................................................................................................................................................................................................  

Adres ............................................................................................................................................................................................................................  

Plaats ............................................................................................................................................................................................................................  

Legitimatiebewijs  ! Rijbewijs  ! Paspoort/ID nr ............................................................................................................................................  

hierna te noemen huurder, komen het volgende overeen: 
 
Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben 
gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, de hieronder omschreven fiets. Huurder 
verklaart de fiets te hebben gecontroleerd op zichtbare gebreken en beschadigingen. 

Geconstateerde gebreken ..............................................................................................................................................................................................   

Soort fiets  Quattrocycle 4-persoons: … Basis versies … Elektrisch ondersteunde versie  

Soort fiets … Tandem(s) … Ouder-en-kind tandem … Chariot Fietskar … Sitgo … Alinker(s) S/M/L   

Bijgeleverd  ! hangslot ! routekaart ! picknickmand ! 3-zits kinderbankje ! kinderzitje 

    ! picknickkleed ! waterdichte tassen .............stuks 

Dit met bijbehorende documenten en bijkomende zaken, waaronder de fietssleutels, tegen betaling van: 

Huurprijs € ........................................................................................................................................................... uur/dag/dagen (incl. btw) 

Borg  €  ...................................................................................................................................................................................................................  

Datum/periode ...................................................................................................................................................................................................................   

huurprijs bij te laat terugbrengen € 12,50/uur basis QC, 16,00/uur elektrische QC en 5,00/uur tandem/Alinker (incl. btw) 

Algemene voorwaarden 
Voor het overige zijn op deze overeenkomst van toepassing de algemene voorwaarden van Vierfiets verhuur die als bijlage 
1 bij deze overeenkomst/offerte zijn gevoegd. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de huurder dat hij 
kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan akkoord is. 

Verplichtingen huurder 
De huurder zorgt er tijdens de huurperiode voor dat de fiets in goede staat blijft en dat hij de fiets op zorgvuldige wijze 
gebruikt. De bestuurder en de bijrijders van de fiets mogen in geen geval onder invloed van alcohol, drugs of andere 
bedwelmende middelen zijn. 
Daarbij gelden de volgende gedragsregels: 

• Maak gebruik van meegeleverde sloten 
• Fiets bij voorkeur op fietspaden 
• Volg de mondelinge en schriftelijke instructies op. 

De huurder is verplicht om de fiets en toebehoren aan het einde van de huurperiode in dezelfde goede staat te 
retourneren. En noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de huurder. Vierfiets heeft het 
recht om schade aan het gehuurde te verhalen op huurder door aftrek borgsom. Indien (onverzekerde) schade hoger 
uitvalt dan de borgsom, wordt deze in rekening gebracht bij huurder. De huurder zal eventuele schade aan of door de fiets 
of ongeval of diefstal direct melden aan de verhuurder. Eventuele schade mag uitsluitend na toestemming van verhuurder 
worden uitgevoerd. 
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Huurperiode 
In overleg kan de verhuurtermijn verlengd worden. Indien de fiets per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in 
rekening gebracht indien de fiets niet 's avonds voor 21.00 uur terug is gegeven aan de verhuurder. Indien de fiets per 
weekend of week is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur per dag in rekening gebracht indien de fiets niet op de laatste 
dag van de huurperiode 's avonds voor 18.00 uur terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de fiets dan 
overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. 
Wanneer de fiets zonder overleg niet tijdig wordt geretourneerd, worden tevens de kosten voor het huren van een 
vervangende fiets in rekening gebracht.  

Ontbinden 
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke 
tussenkomst, te ontbinden, en de fiets terug te halen, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op 
zorgvuldige wijze wordt gebruikt. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, te Amersfoort op: 
 
Datum ........................................................................................   
 
Handtekening verhuurder  Handtekening huurder 
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tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het 
volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. 

4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder 
bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een 
gevolg zijn van een defect aan de fiets, dat reeds aanwezig was 
bij de aanvang van de huur. 

Artikel 5 
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van 
de huurder en/of de bestuurder van de fiets en opgetreden met 
betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorend document 
en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht 
aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan 
onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien 
schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de 
verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door 
politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij 
nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet 
opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit 
verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade 
aansprakelijk zijn. 

Artikel 6 
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de 
bestuurder van de fiets of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan 
ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. 
van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de 
verhuurder geen aansprakelijkheid. 

Annuleringsregeling 
1. Annuleren kan kosteloos tot 1 week voor de gereserveerde 

datum  
2. Bij annulering wegens calamiteiten en slecht weer binnen 1 

week voor de gereserveerde datum eenmalig kosteloos een 
tegoedbon die 1 jaar geldig is. 

Artikel 1 
1. Gedurende de huurperiode, zijn alle kosten van het gebruik van 

de fiets en klein onderhoud en reparaties voor rekening van de 
huurder. 

2. Eventuele transportkosten van de fiets zijn voor rekening van de 
huurder. 

Artikel 2 
Reparaties aan de fiets zonder toestemming van de verhuurder zijn 
voor rekening van de huurder. 

Artikel 3 
De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er voor de 
fiets geen verzekeringen zijn voor verlies, teniet gaan, diefstal en 
beschadiging is afgesloten. Het risico voor verlies, teniet gaan, 
diefstal en beschadiging is gedurende de huurperiode voor rekening 
van de huurder. Eventuele verzekeringen voor dit risico die door de 
huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en 
voor eigen rekening worden gesloten. 

Artikel 4 
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de 

huurtijd aan de fiets met toebehoren mocht worden toegebracht 
en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld 
van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht 
geschiedt. 

2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van 
bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de 
wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-
verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden 
gegeven. 

3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties 
en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten 
worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de 
huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde 
misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties 
en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding 


