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ARTIKEL I. De Dienst voor Toerisme van Viroinval vzw (verhuurder), verantwoordelijk voor de verhuring, 
heeft het recht om de capaciteit en het vermogen van de eventuele huurders te beoordelen, in het kader van 
de dienstverlening van de Dienst voor Toerisme van Viroinval vzw.  De persoon die de fiets wil huren (die na 
dit “de huurder” wordt genoemd) verklaart in staat te zijn een fiets te besturen en dit zonder enige medische 
tegenspraak. 
 
ARTIKEL II. De gehuurde fiets en toebehoren blijven te allen tijde eigendom van de Dienst voor Toerisme 
van Viroinval vzw, dus ook gedurende de huurtijd.  De huurder mag deze niet uitlenen of doorverhuren aan 
derden, zonder medeweten van de Dienst voor Toerisme van Viroinval vzw. 
 
ARTIKEL III. De huurder verklaart een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid te hebben die zijn 
burgerlijke aansprakelijkheid dekt t.o.v. zichzelf en derden tijdens de huur van de fiets.  
 
ARTIKEL IV. De huurder erkent dat de fiets die hij/zij huurt in perfecte werkende staat is en dat hij deze met 
zorg zal gebruiken.  De huurder zal de fiets terugbrengen op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat 
zoals hij/zij ze ontvangen heeft en dit op de plaats die afgesproken werd met de verhuurder.  
 
ARTIKEL V.  De Dienst voor Toerisme van Viroinval vzw heeft het recht om het bedrag dat gelijkgesteld is 
aan de schade die aan de fiets en/of toebehoren werden aangebracht te vorderen aan de huurder, door de 
waarborg te behouden en de bijkomende schadekosten te factureren aan de huurder, wat de huurder heden 
dient te aanvaarden. 
 
ARTIKEL VI. Wanneer de huurder de fiets voor een halve dag (4 uur) wilt huren dan moet de huurtijd ingaan 
vóór 12u00.  In het geval dat de huurtijd zoals voorzien op het contract overschreden wordt dan wordt deze 
extra tijd aangerekend op basis van het uurtarief door middel van een onmiddellijk afhouding op de 
waarborg. 
 
ARTIKEL VII. Diefstal en verlies van de gehuurde fiets en/of toebehoren zijn niet gedekt.  In dit geval zal het 
materieel op basis van zijn waarde (2089€ = volledige fiets) gefactureerd worden aan de huurder.  Dit is ook 
het geval wanneer de fiets vernietigd terugkeert. 
 
ARTIKEL VIII. De huurder dient bij diefstal of verlies van de gehuurde fiets en/of toebehoren binnen de 24 
uur aangifte te doen bij de politie. 
 
ARTIKEL IX. Indien de huurder tijdens de huurtijd de regels en wetten niet naleeft, kan de Dienst voor 
Toerisme van Viroinval vzw hier op geen enkele manier verantwoordelijk voor worden gesteld. 
De fietsers rijden op eigen verantwoordelijkheid en dienen de wegcode te respecteren. 
 
ARTIKEL X. Het huurbedrag dient op voorhand betaald te worden.  De huurder dient ook zijn identiteitskaart 
af te geven.  De Dienst voor Toerisme van Viroinval vzw heeft het recht voor de huur van de fietsen ook een 
waarborg van 50€ in cash te vragen per fiets.  De waarborg zal na inspectie van de fiets en het geleende 
materiaal op het einde van de huurtijd teruggegeven worden aan de huurder. 
 
ARTIKEL XI. In geval van defect of een ander voorval dient de huurder de verhuurder te contacteren op 
060/31 16 35.  De huurder is verplicht de fiets terug te brengen naar het vertrekpunt. 
 
ARTIKEL XIII. De teruggave van de gehuurde fiets en toebehoren dient te gebeuren op het in het contract 
voorziene tijdstip. 
 
 
 
 


