
      Organisatiebureau  Sport Totaal 
   

      De Schutterij 17        Postbus 878 

      3905 PJ VEENENDAAL       3900 AW VEENENDAAL 

 

      tel 0318 – 510 617       rekeningnummer 

      fax 0318 – 514 760       NL91INGB0661683494 

 

      info@sporttotaal.nl       KvK Utrecht 

      www.sporttotaal.nl       31037966 
  

 

Versie MM06112015 

 

 

 

Algemene voorwaarden toerfietsverhuur 
 
Op deze verhuur zijn de Algemene voorwaarden VeBON van toepassing. Hieronder staan een aantal aanvullende spelregels 
vermeld. Bij onderwerpen die zowel in de Algemene voorwaarden VeBON als in dit document worden vermeld, is dit document 
leidend.  
 
1. De borg voor het huren van 1 t/m 9 fietsen bedraagt € 150,- inclusief BTW. Bij de huur van 10 of meer fietsen bedraagt de 

borg € 250,- inclusief BTW. Wij verzoeken u de borg contant te betalen, dit vergemakkelijkt directe retournering van de 
borg na afloop van de huurperiode. 

2. De borg wordt geretourneerd als de materialen compleet en zonder aanzienlijke schade worden geretourneerd.  
3. Indien materiaal beschadigd wordt teruggebracht worden reparatiekosten in rekening gebracht, alsmede € 25,- 

verwerkingskosten. Bij onherstelbare schade c.q. vermissingen wordt de nieuwprijs in rekening gebracht, alsmede € 25,- 
verwerkingskosten. 

4. Het halen en retourneren van de toerfietsen geschiedt door de verhuurder tegen vooraf vastgestelde tarieven.  
5. Indien het materiaal te laat wordt ingeleverd bij de verhuurder, is de huurder een boete verschuldigd van € 35,- voor ieder 

uur (of deel daarvan) waarmee de huurtermijn wordt overschreden. 
6. Bij uitzondering en alleen op afspraak kan het materiaal gebracht en gehaald worden. Binnen Veenendaal bezorgen en halen 

wij het materiaal voor € 20,-. Buiten Veenendaal gelden speciale prijzen binnen cirkels van 20 en 30 kilometer. Boven de 30 
km bedragen de kosten € 0,60 per kilometer + 2 x € 25,- voorrijkosten.  Daarnaast dient u zelf mee te helpen bij het lossen 
en laden en voor een goede los-/laadplaats zorg te dragen. 

7. Het materiaal is niet verzekerd. Eventuele verzekering is voor rekening van de huurder. Sport Totaal is daarnaast op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het materiaalgebruik. 

8. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde toerfietsen aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de 
huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

9. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: 
a. De toerfietsen te repareren of te verstellen door de huurder. Hiermee kan ernstige schade aan het materiaal 

ontstaan. 
b. Voor en tijdens de activiteit alcohol en drugs te gebruiken. 

10. Persoonsgegevens van de huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

11. De verhuurder stelt ter bescherming van de huurder ook een helm beschikbaar voor de duur van de huurperiode. Het is de 
verantwoordelijkheid van de huurder zelf om de helm te dragen.  

12. Alle lasten ter zake van het gebruik van de toerfietsen komen voor rekening van de huurder. Eventuele kosten voor stalling 
en vervoer (bijvoorbeeld gebruik pont) en verkeersboetes zijn eveneens voor rekening van de huurder. 

13. In het geval van begeleid fietsverhuur is de begeleider nooit verantwoordelijk voor defecten en schade aan het materiaal, 
voor ongelukken of voor het gedrag van de deelnemers.  

 
Alle bedragen die in deze voorwaarden worden genoemd zijn, mits anders vermeld, excl. 21% BTW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sport Totaal is in het bezit 
van het TÜV-certificaat 

VeBON Veiligheidsnorm 


