
VOORWAARDEN VOOR HET HUREN VAN FIETSEN BIJ KC Blijf Mobiel 
1 Definities 
Deze voorwaarden zijn opgesteld voor de huur van één of meerdere fietsen en/of 
accessoires van KC Blijf mobiel (verhuurder) aan particulieren of commerciële 
ondernemingen (huurder). 
 
2 Algemeen 
Verhuurder mag ten allen tijden een verhuur van een fiets en/of accessoire weigeren. 
De huurder ontvangt de fiets en/of accessoire in goede staat. Huurder is verantwoordelijk 
voor het terugbrengen van de fiets en/of accessoire in dezelfde staat. Huurder is 
aansprakelijk voor schade aan de fiets en/of accessoire. De reparatiekosten en onderdelen, 
als gevolg van schade toegebracht door huurder, worden betaald door huurder. 
Huurder is verantwoordelijk voor de fiets en/ of accessoires tot het moment van terugkomst. 
 
3 Aanbetaling  
Als voorwaarde voor verhuur vragen wij: 
1. naam, adres en woonplaats 
2. een geldige ID  
3. borg (€ 200,-) contant.  
4. telefoonnummer  
5. email adres 
 
Persoonlijke gegevens worden door KC Blijf Mobiel verwerkt in overeenstemming met de 
Nederlandse wet op de privacybescherming. 
 
4 Huurperiode 
De huurder is verantwoordelijk voor de fiets en/of accessoires tijdens de huurperiode vanaf 
de ondertekening van de huurovereenkomst tot de terugkeer van de fiets en/of accessoires. 
Huurder moet de fiets en/of accessoires terugbrengen vóór het afgesproken moment van 
terugkomst. 
 
5 Fietshuur 
De prijzen van de huur vindt u in de overeenkomst. Bij het huren van een fiets/accessoire 
dient het bedrag contant betaald te worden. Voor een fiets en/of accessoire die na de 
overeengekomen huurperiode wordt geretourneerd, wordt een extra dag berekend. 
Vervroegde retours worden niet terugbetaald. 
 
6 Aansprakelijkheid 
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van een defect aan een fiets 
en/of accessoire. Huurder is volledig verantwoordelijk voor alle mogelijke schade opgelopen 
tijdens de huurperiode aan derden of zichzelf. Mocht er tijdens de overdracht/ acceptatie 
van de gehuurde fiets (en) schade worden ontdekt, dan moeten deze onmiddellijk worden 
gemeld aan verhuurder. 
 
 
 
 



7 Gebruik van fiets (en) en accessoires 
De fiets en/of accessoire mag alleen op een normale en passende manier door de huurder 
worden gebruikt. De fietsen mogen niet op het strand. De stoep af en op rijden is niet 
toegestaan. Huurder is verplicht om alle nodige stappen en voorzorgsmaatregelen te nemen 
om te voorkomen dat de fiets en/of accessoire wordt beschadigd of gestolen. De fiets mag 
slechts door één persoon worden gebruikt, met uitzondering van een fiets met meerdere 
zittingen. 
 
8 Op slot zetten van de fietsen 
Alle KC Blijf Mobiel-huurfietsen zijn uitgerust met ART ** – sloten en extra insteek kettingen. 
Het extra veiligheidsslot dient altijd gebruikt te worden. Steek de sleutel in het slot. Draai de 
sleutel voorzichtig een tikje zonder kracht tegen de klok in. Bevestig het extra kettingslot aan 
een andere fiets en/of paal, hek. Steek het uiteinde van het veiligheidsslot in het gat. Sluit 
daarna ook het ringslot tot je een klik hoort. Haal de sleutel uit het slot. Het is huurder 
duidelijk hoe het ringslot en het extra veiligheidsslot gebruikt moeten worden. Het is 
verplicht de fiets(en) aan elkaar vast te zetten en het extra slot tevens om een paal of hek te 
winden. 
 
9 Stallen van de fietsen 
Huurder dient de fiets netjes op een veilige plek te stallen.  
 
10 Schade, verlies en diefstal 
De fiets(en) van KC Blijf Mobiel zijn niet verzekerd. 
KC Blijf Mobiel is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of letsel. 
Bij teruggave van de fiets(en) aan verhuurder worden de fiets(en) en/of accessoires 
gecontroleerd op schade. In geval van schade aan de gehuurde fiets en/of accessoires, 
veroorzaakt door huurder, wordt de schade doorberekend aan huurder. Hiervoor wordt in 
eerste instantie borg van huurder gebruikt. 
 
11 Verloren sleutels/ kettingsloten 
Verloren sleutels/ kettingsloten zijn niet verzekerd en worden in rekening gebracht € 45,00. 
Indien huurder de sleutel is kwijtgeraakt is dient huurder de reservesleutel zelf op te halen 
bij KC Blijf Mobiel. De kosten voor het vervangen van de 2 sloten komen voor rekening van 
de huurder. 
 
12 Selectie van routes 
De selectie van routes waarbij de gehuurde fiets(en) wordt gebruikt, is geheel de beslissing, 
oordeel en verantwoordelijkheid van de huurder en is op eigen risico van huurder. 
 
13 Aansprakelijkheidsverzekering 
De huurder erkent dat hij/ zij voldoende privé verzekerd is tegen wettelijke 
aansprakelijkheid om de kosten van eventueel geleden schade aan huurder of aan derden te 
dekken. 

 
Handtekening huurder:        Datum: 
 
Handtekening verhuurder:  


