
Algemene voorwaarden fietsverhuur Buitenplaats Oudendijke 2022 

Artikel 1: Begripsbepaling 
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met Buitenplaats 
Oudendijke;

Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Buitenplaats Oudendijke en de huurder op grond 
waarvan Buitenplaats Oudendijke fietsen en toebehoren aan de huurder verhuurt;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden;

Toebehoren: de door Buitenplaats Oudendijke te huur aangeboden zaken die op of aan de fiets 
gemonteerd kunnen worden en/of daarvan deel uitmaken, waaronder doch niet uitsluitend sloten 
en sleutels, kinderzitjes en fietskarren;

Verhuur locatie: de plaats waar de door Buitenplaats Oudendijke te huur aangeboden rijwielen en 
Toebehoren worden uitgegeven en ingenomen;

Schade: de vermogensschade die Buitenplaats Oudendijke lijdt ten gevolge van: 
1. Beschadiging, waaronder ook begrepen, niet beperkt tot, een toestand van de fiets of 
onderdelen daarvan en/of toebehoren, die niet past bij normale slijtage of vermissing van de fiets 
en/of toebehoren. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van 
(onderdelen van) de fiets en de derving van huurinkomsten;

2. Met of door de fiets aan persoon of goed toegebrachte schade, waarvoor Buitenplaats 
Oudendijke of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de fiets jegens derden aansprakelijk is;

Bestuurder: de feitelijke bestuurder van de fiets;

Huursom: het door huurder te betalen totaalbedrag.

 
Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere 
huurovereenkomst tussen Buitenplaats Oudendijke en huurder, voor zover hiervan niet schriftelijk 
is afgeweken.


Artikel 3: Totstandkoming van de huurovereenkomst 
Een huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat de huurder de fiets en/of toebehoren in 
ontvangst heeft genomen.


De huurder is ten opzichte van Buitenplaats Oudendijke hoofdelijk aansprakelijk voor de 
nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, ook waar de fiets en/
of toebehoren betreft die door derde(n) worden gebruikt.


Artikel  4: Aanvang en einde van de huurovereenkomst 
De huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van de fiets en 
toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als mondeling of schriftelijk afgesproken.


De huurder is gehouden de fiets en toebehoren, die te allen tijde eigendom blijven van 
Buitenplaats Oudendijke, uiterlijk op het afgesproken tijdstip in te leveren bij de verhuur locatie.


Tussentijdse inlevering van de fiets en toebehoren op de verhuur locatie, anders dan bedoeld in 
het vorige lid, doet de huurovereenkomst eindigen zonder recht van de huurder op vermindering 
dan wel restitutie van (een gedeelte van) de huursom.


Artikel 5: Verplichtingen huurder 
Onverminderd het onderstaande dient huurder met de fiets om te gaan, zoals een goed huurder 
betaamt en ervoor te zorgen dat de fiets in overeenstemming met zijn bestemming wordt gebruikt.


De huurder is verplicht alle geldende verkeersregels in acht te nemen.


Huurder is gehouden de fiets in oorspronkelijke staat bij verhuur locatie terug te bezorgen.

 
Het is huurder niet toegestaan de fiets opnieuw te verhuren.


In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan de fiets, is het 
huurder niet toegestaan de fiets te gebruiken, indien dat kan leiden tot verergering van de schade 
of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
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Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij de fiets behorende sleutels en de bij 
de fiets behorende documenten.


Artikel 6: Instructies voor de huurder 
Huurder dient de bandenspanning op niveau te (laten) houden.


In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de fiets 
toegebracht of vermissing van de fiets is huurder verplicht: 


- hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; 
- de instructies van Buitenplaats Oudendijke op te volgen;  
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking 
hebben aan Buitenplaats Oudendijke of aan diens verzekeraar te verstrekken; 
- de fiets niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing 
beschermd te hebben:


Buitenplaats Oudendijke en de door Buitenplaats Oudendijke aangewezen personen alle 
gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten 
verwere tegen aanspraken van derden. 


Indien voorbedoelde melding achterwege blijft, wordt huurder geacht de fiets in goede staat te 
hebben ontvangen.


Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: 
 - melding te doen bij de politie ter plaatse; 
- zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan de 
verhuur locatie te overleggen; 
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.


De huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal 
van de rijwielen en toebehoren. Bij het stallen zet de huurder de rijwielen en toebehoren altijd op 
slot met het op de rijwielen en toebehoren gemonteerde dan wel daartoe bestemde slot(en). Bij 
het stallen van de rijwielen verwijdert de huurder alle losse en diefstal gevoelige toebehoren en 
draagt deze bij zich.


Artikel 7: Aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal 
Buitenplaats Oudendijke is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke 
aard dan ook, aan de huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de 
personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van 
een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van Buitenplaats Oudendijke, in welk geval 
Buitenplaats Oudendijke slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het 
bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. 

De huurder moet schade aan, verlies of diefstal van de fietsen en toebehoren, de fietssleutel of de 
accu, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij een medewerker van de receptie 
Buitenplaats Oudendijke. Tel.nr.: 0111-407889.


De huurder is jegens Buitenplaats Oudendijke aansprakelijk voor alle schade die gedurende de 
huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de fietsen en toebehoren. 
De huurder is voorts jegens Buitenplaats Oudendijke aansprakelijk voor schade tengevolge van 
verlies en/of diefstal van de fietsen en toebehoren. De huurder is in voorkomende gevallen 
gehouden de schade van Buitenplaats Oudendijke, waaronder de daadwerkelijke kosten van 
eventuele reparaties aan en/of vervanging van de fietsen en toebehoren evenals huurderving, 
volledig aan Buitenplaats Oudendijke te vergoeden. De huurder is niet aansprakelijk voor kosten 
van vervanging, indien de huurder de fietsen en toebehoren op slot heeft gezet met de op de 
rijwielen gemonteerde dan wel daartoe bestemde sloten en hij de sleutel(s) samen met het door 
de politie opgemaakte aangifte rapport heeft overlegd aan Buitenplaats Oudendijke 
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Eventuele schadevergoeding dient de huurder op de vooraf overeengekomen einddatum waarop 
de fietsen en toebehoren dienen te worden ingeleverd te voldoen op de verhuur locatie. 
Buitenplaats Oudendijke behoudt zich het recht een naheffing te doen wanneer de 
schadevergoeding niet toereikend blijkt. 


Artikel 8: Wijziging  
Indien afzonderlijke punten van deze algemene voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of 
worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de 
ineffectieve passage door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het 
meest benadert.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2021. Ze gelden totdat 
wijziging van deze algemene voorwaarden schriftelijk door Buitenplaats Oudendijke worden 
aangegeven. 


Artikel 9: Toepasselijk recht 

Op de onderhavige Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Den Haag. 



