
Algemene Voorwaarden Fietsverhuur BIKE CONCEPT WEVELGEM – Menenstraat 245 – 8560 Wevelgem 
U stemt uitdrukkelijk in met de algemene voorwaarden vanaf het moment dat u bij ons een reservering voor de 
fietsverhuur doet. 
Verhuurder: Concept & Co Bvba 
Huurder: De persoon wiens naam is opgegeven bij reservatie, waarvan de leeftijd minimum 18j is. 
Art 1: Huurperiode 
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode enerzijds en aan het tarief anderzijds zoals op de 
huurovereenkomst is vermeld of schriftelijk is overeengekomen. 
De fiets moet ingeleverd te Menenstraat 245 Wevelgem tijdens de openingsuren en uiterlijk op het 
afgesproken tijdstip dat vermeld staat op de verhuurovereenkomst. Bij inlevering van de fiets(en) dient de 
huurder de huurovereenkomst voor te leggen. Indien de fiets(en) niet tijdig ingeleverd worden, is er van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling per fiets een identiek aanvullend huurgeld verschuldigd, 100€ per 
dag/fiets tot de datum dat de fiets(en) word(en) ingeleverd. Een begonnen dag wordt in rekening gebracht als 
een volledige dag. Verlenging kan slechts door verleende toestemming van de verhuurder. 
Art 2: Huursom en betaling 
De huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven van de verhuurder op het moment van de 
reservering of uiterlijk bij het afhalen van de fiets. De huurder overhandigt een identiteitsbewijs. 
Een reservering is definitief na ontvangst van een bevestiging vanwege Concept & Co bvba . Tenzij het anders is 
overeengekomen, dient betaling van de huursom en van de waarborg te gebeuren voor de aanvang van de 
huurperiode. 
Art 3: Eigendom 
Tijdens de huurperiode blijft de fiets eigendom van Concept & Co bvba. De huurder mag de fiets niet uitlenen, 
noch onderverhuren. 
Art 4: Gebruik en aansprakelijkheid 
De staat van de fiets, alsook de maat en het model zijn bekend bij de verhuurder. Voor vertrek kan de huurder 
de fiets uitproberen. De huurder verklaart de fiets in goede staat te hebben ontvangen. Hij verklaart tevens dat 
hij in staat is een fiets te kunnen gebruiken op een correcte manier en zonder medische beperkingen die een 
correct gebruik belemmeren. De huurder stelt vast dat de fiets beantwoordt aan de ter zake geldende 
wettelijke en reglementaire bepalingen. De huurder dient de fiets in dezelfde staat waarin hij/ zij de fiets heeft 
ontvangen bij de verhuurder in te leveren. Een fiets is niet geschikt om personen achterop te vervoeren. Dit is 
ten strengste verboden. Concept & Co is NIET aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke 
aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. De fiets 
mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst 
genoemde berijder(s).  
Art 5: Schade, verlies en diefstal 
Eventuele opmerkingen worden genoteerd op het verhuurcontract. Bij het uitlenen of afhalen van de fietsen 
en toebehoren wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld en een waarborg of onderpand 
gegeven zoals beschreven in het contract. Bij het inleveren van de fiets(en) wordt de waarborg terugbetaald na 
een technische controle en voor zover geen schade wordt vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet 
te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg voor het bedrag van de schade ingehouden volgens de 
normaal geldende tarieven (afhankelijk van het type fiets). Indien het bedrag van de schade groter is dan de 
waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Dit wordt genoteerd op het 
verhuurcontract. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan het 
verhuurcentrum, dit ten laatste bij inlevering van de fiets(en). De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk 
voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtredingen als diefstal. Bij schade aan de 
gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder bij inlevering de uit te voeren herstelling te betalen aan de 
verhuurder. Prijzen zijn afhankelijk van de schade: onderdelen worden gerekend aan winkelprijzen - uurloon 
werkuren aan 39.00 euro per uur. Bij lakschade wordt 10% van de winkelwaarde van de fiets in rekening 
gebracht (als waardevermindering bij verkoop achteraf).De huurder is aansprakelijk enerzijds voor alle schade 
die moedwillig is toegebracht aan de fiets en anderzijds voor het verlies van de fiets of onderdelen alsmede 
helm, veiligheidsslot, tas of andere toebehoren, ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode. De 
franchise voor de verzekering bij schade waarbij de huurder in fout wordt gesteld, valt altijd ten laste van de 
huurder. De fiets is NIET verzekerd tegen diefstal- of cascoschade. 
Indien de fiets uit de macht van de huurder geraakt, dient hij/ zij de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis 
te stellen. Bij diefstal verbindt de huurder zich toe binnen de 24 uur een aangifte te doen bij de politie. 
Indien de fiets zoek raakt of gestolen wordt, behoudt Concept & co zich het recht voor om behoudens het 



behoud van de borgsom een schadevergoeding in rekening te brengen. Het aangerekende bedrag is hetzelfde 
als de cataloguswaarde van het lopende jaar.  
Art 6: Kosten tijdens de huurperiode 
Indien de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, dient de huurder Concept & Co hiervan in kennis te 
stellen. De huurder kan enkel herstellingen laten verrichten door Concept & Co bvba. De huurder kan in geen 
geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode. 
De huurder gebruikt de fiets op eigen verantwoordelijkheid en respecteert de wegcode. Alle lasten en boetes 
ten gevolge van het plegen van een inbreuk op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen ter zake van de 
fiets tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. 
Art 7: Annulatie 
U kan uw reservatie kosteloos annuleren ten laatste 48 uur voor de voorziene levering, daarna blijft u altijd de 
hoofdsom verschuldigd. 
Art 8: Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van 
het arrondissement Kortrijk. 
Artikel 9: Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met 
de huurvoorwaarden. 
 


