
ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSVERHUUR 
KORTE TERMIJN VERHUUR (2 UREN À 1 WEEK) 

ARTIKEL I. De dienstverlener van Pro Velo vzw (de verhuurder), belast met de verhuur, behoudt zich het recht voor 
om binnen het kader van de dienstverlening van Pro Velo vzw de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers 
wat betreft het gebruik van een fiets te beoordelen. De persoon die de fiets huurt (hierna 'huurder' genoemd) 
verklaart in staat te zijn een fiets te kunnen gebruiken en hiertoe geen enkele medische beperking te hebben. 

ARTIKEL II. Het verhuurde materiaal (fiets en accessoires) blijft gedurende de gehele huurperiode de exclusieve 
eigendom van Pro Velo vzw. De huurder mag het niet uitlenen, noch onderverhuren aan derden zonder 
voorafgaande toestemming van Pro Velo vzw. 

ARTIKEL III. De huurder erkent dat de gehuurde fiets in perfecte staat is, en moet er met zorg mee omgaan. De 
huurder moet de fiets onderhouden en in dezelfde staat als waarin deze zich bij ontvangst bevond terugbrengen 
op de datum, het uur en de plaats overeengekomen in het contract. De huurder dient elke vertraging aan de 
verhuurder te melden. De staat, de maat en het model van de verhuurde fietsen zijn bekend bij de huurder. Voor 
het vertrek kan de huurder de fiets uitproberen. Als deze niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, kan hij/zij vragen 
om een vervanging. Eenmaal de cliënt vertrokken is, aanvaardt deze de staat van de fiets. 

ARTIKEL IV. Pro Velo vzw behoudt zich het recht voor om schade die de fiets heeft opgelopen tijdens de verhuur 
te verhalen op de huurder, hetzij door een bedrag van de borgsom af te trekken, hetzij door een factuur voor 
herstelling op te stellen. De huurder gaat hiermee bij deze akkoord. 

ARTIKEL V. Als de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, kan de huurder enkel reparaties (laten) 
verrichten na akkoord van Pro Velo vzw en dient die een factuur van de reparatie te overhandigen. De huurder kan 
in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode. 

ARTIKEL VI. Het dagtarief stemt overeen met een huurbeurt van maximaal 24u of met een volledige dag dat de 
vestiging open is. Het tarief voor een halve dag stemt overeen met een huurbeurt van 4 uren. Indien de afgesproken 
huurperiode wordt overschreden zal een supplement op basis van het uurtarief worden aangerekend. 

ARTIKEL VII. Indien de fiets zoek raakt, gestolen of beschadigd wordt, behoudt Pro Velo zich het recht voor om 
een schadevergoeding in rekening te brengen van 400€ voor een klassieke fiets, 220€ voor een kinderfiets, 1400€ 
voor een vouwfiets van het merk Brompton , 600€ voor een tandem, 1700€ voor een elektrische fiets, 3900€ voor 
een cargobike (zonder de transportbak) en 1400€ voor de transportbak van de cargobike, niettegenstaande de 
achtergelaten huurwaarborg. Indien de fiets vuil wordt teruggebracht, behoudt Pro Velo zich het recht voor om een 
schadevergoeding in rekening te brengen van 15€. Tarieven voor beschadigde onderdelen (klassieke fiets): zadel 
20€, achterwielslot 31€ en/of sleutel 15€, kettingslot 15€, verlichtingsset: voorlicht 20€, achterlicht 10€, kettingkast 
21€, vork 34€, bagagedrager 30€, bel 5€, derailleur 26€, standaard 13€, spatbord 11€, compleet achterwiel 70€, 
compleet voorwiel 95€, versleten band door slippen 40€, versnellingssysteem (Nexus) 150€. Tarieven voor 
beschadigde onderdelen (elektrische fiets Oxford): zadel 20€, bel 5€, pedalen 20€, standaard 17€, kettingkast 
22,50€, derailleur 58€, vork 34€, compleet voorwiel 65€, volledig achterwiel 90€, voorlicht 21,50€, achterlicht 13€, 
bagagedrager 70€, spatbord 30€, achterwielslot 31€, ABUS BORDO slot 130€, schijfremmen voor of achter 55€, 
remschijf 20€, batterij Bosch 600€, oplader 172€, display 121€ en houder 13€, shifter 55€. Tarieven voor 
beschadigde onderdelen (cargobike): zadel 39€, voorlicht 20€, achterlicht 15€, stuurpen 75€, bel 8€, sleutel slot 
15€, standaard 90€, voorspatbord 22€, achterspatbord 28€, voorwiel 199€, achterwiel 500€, batterij 800€, oplader 
172€, display 121€, shifters 55€, pedalen 16€, achterwielslot 30€, remschijf 50€. Tarieven voor beschadigde 
accessoires (andere): helm voor volwassenen 30€, kinderhelm 25€, Ortlieb fietstas 68€, Brompton fietstas 150€, U 
fietsslot 60€. De tarieven voor beschadigde onderdelen die niet werden opgesomd, zullen worden bepaald door 
Pro Velo vzw. Het werkloon voor herstellingen bedraagt 49€/u. 

ARTIKEL VIII. De huurder is verplicht om verlies of diefstal van de fiets en/of accessoires binnen de 24 uur aan te 
geven bij de verhuurder en bij de politie. 

ARTIKEL IX. Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen tijdens de 
huurperiode kan Pro Velo in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Fietsers rijden op eigen 
verantwoordelijkheid en respecteren de wegcode. 

ARTIKEL X. De huurprijs van fiets en accessoires dient vooraf betaald te worden. De huurder overhandigt een 
identiteitsbewijs. Pro Velo behoudt zich het recht voor om een borgsom van 150€ per gehuurde klassieke fiets en 
300€ per elektrische en plooifiets te vragen. De borgsom wordt aan de huurder terugbetaald na inspectie van de 
fiets en de accessoires. 

  



ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSVERHUUR 
LANGE TERMIJN VERHUUR (2 WEKEN À 2 MAANDEN) 

ARTIKEL I. De dienstverlener van Pro Velo vzw (de verhuurder), belast met de verhuur, behoudt zich het recht voor om 
binnen het kader van de dienstverlening van Pro Velo vzw de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers wat betreft 
het gebruik van een fiets te beoordelen. De persoon die de fiets huurt (hierna 'huurder' genoemd) verklaart in staat te zijn 
een fiets te kunnen gebruiken en hiertoe geen enkele medische beperking te hebben. 

ARTIKEL II. Het verhuurde materiaal (fiets en accessoires) blijft gedurende de gehele huurperiode de exclusieve 
eigendom van Pro Velo vzw. De huurder mag het niet uitlenen, noch onderverhuren aan derden zonder voorafgaande 
toestemming van Pro Velo vzw. 

ARTIKEL III. De huurder erkent dat de gehuurde fiets in perfecte staat is, en moet er met zorg mee omgaan. De huurder 
moet de fiets onderhouden en in dezelfde staat als waarin deze zich bij ontvangst bevond terugbrengen op de datum, het 
uur en de plaats overeengekomen in het contract. De huurder dient elke vertraging aan de verhuurder te melden. De staat, 
de maat en het model van de verhuurde fietsen zijn bekend bij de huurder. Voor het vertrek kan de huurder de fiets 
uitproberen. Als deze niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, kan hij/zij vragen om een vervanging. Eenmaal de cliënt 
vertrokken is, aanvaardt deze de staat van de fiets. 

ARTIKEL IV. Pro Velo vzw behoudt zich het recht voor om schade die de fiets heeft opgelopen tijdens de verhuur te 
verhalen op de huurder, hetzij door een bedrag van de borgsom af te trekken, hetzij door een factuur voor herstelling op 
te stellen. De huurder gaat hiermee bij deze akkoord. 

ARTIKEL V. Als de fiets gedurende de huurperiode onbruikbaar wordt, kan de huurder niet tot herstelwerken overgaan (of 
laten overgaan) zonder akkoord van Pro Velo vzw, in welk geval de herstelfactuur moet worden overgemaakt. Pro Velo 
vzw engageert zich de fiets binnen 48u te herstellen, of een vervangfiets te voorzien, die in de mate van het mogelijke 
gelijkt op het oorspronkelijk gehuurde model. In geen geval kan de huurder geleden schade of compensaties voor 
misgelopen gebruik van de fiets gedurende de huurperiode vorderen. 

ARTIKEL VI. Indien de afgesproken huurperiode wordt overschreden zal een supplement op basis van het uurtarief 
worden aangerekend. De huurprijs omvat een gebruik van maximaal 1000 km. Bij een hoger gebruik moet u rekenen op 
een supplement van 50€ / 1000 km. 

ARTIKEL VII. Tarieven voor beschadigde onderdelen (elektrische fiets Oxford): zadel 20€, bel 5€, pedalen 20€, standaard 
17€, kettingkast 22,50€, derailleur 58€, vork 34€, compleet voorwiel 65€, volledig achterwiel 90€, voorlicht 21,50€, 
achterlicht 13€, bagagedrager 70€, spatbord 30€, achterwielslot 31€, ABUS BORDO slot 130€, schijfremmen voor of 
achter 55€, remschijf 20€, batterij Bosch 600€, oplader 172€, display 121€ en houder 13€, shifter 55€. Tarieven voor 
beschadigde onderdelen (cargobike): zadel 39€, voorlicht 20€, achterlicht 15€, stuurpen 75€, bel 8€, sleutel slot 15€, 
standaard 90€, voorspatbord 22€, achterspatbord 28€, voorwiel 199€, achterwiel 500€, batterij 800€, oplader 172€, display 
121€, shifters 55€, pedalen 16€, achterwielslot 30€, remschijf 50€. Tarieven voor beschadigde accessoires (andere): helm 
voor volwassenen 30€, kinderhelm 25€, Ortlieb fietstas 68€, Brompton fietstas 150€, U fietsslot 60€. Indien de fiets vuil 
wordt teruggebracht, behoudt Pro Velo zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15€. De 
tarieven voor beschadigde onderdelen die niet werden opgesomd, zullen worden bepaald door Pro Velo vzw. Het werkloon 
voor herstellingen bedraagt 49€/u. 

ARTIKEL VIII. De fiets is tegen diefstal verzekerd met een franchise van 10% van de kostprijs van de fiets (€ 270 voor 
elektrische fietsen, € 480 voor longtails/bakfietsen). De huurder engageert zich om de fiets tussen 22u en 6u op een veilige 
(afgesloten) plaats te stallen, en de geparkeerde fiets altijd aan een vast punt te bevestigen met het voorziene slot. De 
huurder engageert zich om elke diefstal of verlies bij de politie aan te geven, en een papieren kopie van deze aangifte aan 
Pro Velo vzw te bezorgen, binnen de 24u, samen met de sleutel van het voorziene slot, en, voor een elektrische fiets, de 
batterijlader en de sleutel van de batterij, binnen de 48u. Wanneer de huurder niet aan de voorwaarden van de verzekering 
voldoet, en de verzekeraar niet ingrijpt, behoudt Pro Velo vzw zich het recht van de huurder een vergoeding te eisen van 
€ 1700 voor een elektrische fiets, € 3900 voor een longtail- of bakfiets (zonder bak) en € 1400 voor de bak van een 
bakfiets, zonder teruggave van, noch vermindering met, de huurwaarborg. 

ARTIKEL IX. Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen tijdens de huurperiode 
kan Pro Velo in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Fietsers rijden op eigen verantwoordelijkheid en 
respecteren de wegcode. 

ARTIKEL X. De huurprijs van fiets en accessoires dient vooraf betaald te worden. De huurder overhandigt een 
identiteitsbewijs. Pro Velo behoudt zich het recht voor om een borgsom van 300€ per fiets te vragen. De borgsom wordt 
aan de huurder terugbetaald na inspectie van de fiets en de accessoires. 

 

 


