Huurvoorwaarden elektrische bakfiets De Groene Vos











De huurprijs is € 25,- per dag (€ 20,- voor Vrienden van De Groene Vos) en € 15,- voor ½ dag
(= max. 4 uur; € 12,50 voor Vrienden van De Groene Vos) .
Er wordt een waarborgsom gevraagd van € 150,- contant.
Huurder toont een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).
Huurder verklaart op een verhuurformulier de onderstaande gebruiksregels te hebben
gelezen en ermee akkoord te gaan.
De bakfiets wordt niet verhuurd aan kinderen onder de 16 jaar.
De bakfiets wordt niet verhuurd wanneer er zout/pekel op straat ligt.
Na afloop van de afgesproken huurtermijn wordt de bakfiets schoon en onbeschadigd
teruggebracht.
Huurder is aansprakelijk voor schade aan de bakfiets die door zijn/haar toedoen is
veroorzaakt.
Als de huurder geen ervaring heeft met het rijden op een elektrische bakfiets, dan wordt
huurder na instructies door de winkelmedewerker gevraagd een klein proefrondje te rijden.
Bij aanvang van de huur is de bakfiets schoon en is de accu vol, d.w.z. dat er gemiddeld ca 40
km mee gefietst kan worden.

Gebruiksregels elektrische bakfiets De Groene Vos
















Gebruik van de bakfiets is op eigen risico.
De bakfiets is geen racefiets.
Gebruik de (rode) handrem alvorens op te stappen.
Rij met gepaste snelheid, zodat je altijd controle houdt over de bakfiets. Vooral bij geen ervaring
voorzichtig rijden! Je staat met iets te grote snelheid in een bocht zo op 2 wielen!
Blijf rechtop zitten tijdens een bocht.
Blijf bij gebruik zitten op het zadel, door het staan op de pedalen tijdens het fietsen kun je de
controle over de bakfiets gemakkelijk verliezen.
Bij gebruik bergaf, volg een zo recht mogelijke lijn en rij niet te hard.
Op- en afrijden van stoepen is niet toegestaan. Stap dan even af.
Rol de bakfiets niet achteruit, de achterrem (terugtraprem) kan hierdoor blokkeren waardoor het
frame kan beschadigen.
De maximale belading van de bak is 100 kg.
Laad de bakfiets op een verstandige wijze, met het grootste gewicht boven de voorassen.
Belading met los bouw- en sloopafval is niet toegestaan.
Gebruik bij het vervoer van kinderen altijd de gemonteerde gordels.
Zet de bakfiets op slot met het ringslot en haal de sleutel uit de accu, wanneer de bakfiets
onbeheerd wordt geparkeerd.
Gebruik zo mogelijk het passende groene afdekzeil.

