
 

 

Algemene huurvoorwaarden 2017 De Redding bakfietsbouw voor een 
huurtermijn van 36 , 48 en 60 maanden 
 
 

Artikel 1 Toepasselijkheid:  
 
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle verhuurovereenkomsten voor 
een huurtermijn van 36 en 48 maanden van één of meerdere bakfietsen (het 
gehuurde) gesloten tussen 'De Redding', (verhuurder), en ondertekenaar (huurder) 
middels een  huurovereenkomst. De Metaalunievoorwaarden zijn op deze 
overeenkomst niet van toepassing. 
 
Artikel 2 Huursom:  
 
Bij tekening van de huurovereenkomst heeft huurder kennis genomen van, en 
ingestemd met, het gehanteerde huurtarief.  
 
Artikel 3 Betaling: 
 
Huurder draagt zorg voor tijdige betaling van de overeengekomen huur 
Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van verhuurder of op een  
door verhuurder aan te wijzen rekening. 
 
Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 
betalingstermijn is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten 
verschuldigd met een minimum van € 75,-. 
 
Artikel 4 Indexatie:  
 
Het huurtarief wordt jaarlijks in januari geïndexeerd basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle 
huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde 
huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd 
met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de 
kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer 
van de kalendermaand die zestien kalendermaanden voor de kalendermaand ligt 
waarin de huurprijs wordt aangepast.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Artikel 5 Transport: 
 
Transportkosten van De Redding haal- en brengservice zijn voor rekening van 
huurder   en dienen vóór aanvang van de huurperiode te worden voldaan.  
 
Artikel 6 Gebruiksvoorwaarden:  
 
Het gehuurde wordt uitsluitend gebruikt voor de bedrijfsactiviteiten van de huurder 
en daartoe uitsluitend bereden door de huurder of diens gekwalificeerd personeel. 
Huurder verplicht zich bij het gebruik van het gehuurde de instructies op de 
roodomkaderde sticker op de bak steeds op te volgen. Het gehuurde wordt, 
wanneer gestald, steeds op slot gezet met het ringslot op de bakfiets zelf. Het 
gehuurde wordt 's nachts binnen gestald. 
 
 
Artikel 7 Huurperiode: 
 
 Het gehuurde wordt op afspraak door De Redding bezorgd op de dag dat de 
overeengekomen huurperiode ingaat. Huurder draagt er ook zorg voor een afspraak 
te maken opdat het gehuurde op de laatste dag van de overeengekomen 
huurperiode kan worden opgehaald. Het gehuurde wordt afgeleverd, dan wel 
opgehaald op het in de huurovereenkomst gespecificeerde adres en datum tenzij 
anders schriftelijk overeengekomen.  
 
Verlenging van de overeengekomen huurperiode dient overlegd te worden met 
verhuurder, minimaal 3 dagen voordat de overeengekomen huurperiode afloopt. 
Inlevering van het gehuurde voordat de overeengekomen huurperiode afloopt 
resulteert niet in vermindering van het huurbedrag en huurtermijn zoals vermeld in 
de huurovereenkomst. 
 
Artikel 8 Annulering: 
 
Tot een week voor de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode kan 
huurder kosteloos annuleren. Voor elke dag voor de aanvangsdatum van 
overeengekomen huurperiode worden bij annulering annuleringskosten gerekend 
van € 20,- per dag, met een maximum van 7 dagen. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Artikel 9  Schade en/of diefstal: 
 
Huurder verplicht zich ertoe, in geval van schade aan of teloorgaan van het 
gehuurde, deze schade binnen 24 uur te melden aan 'De Redding'. 
Bij het niet tijdig melden zijn de reparatiekosten of vervangingskosten voor rekening 
van de huurder  
Bij vernieling of diefstal draagt huurder plicht direct aangifte te doen bij de 
plaatselijke politie. Een kopie van het aangifteformulier dient naar verhuurder 
opgestuurd te worden evenals  2 originele sleutels van de gebruikte sloten  waarvan 
er minimaal 1 gebruiksporen heeft. 
 
 
Artikel 10 Beëindiging:  
 
De overeenkomst eindigt bij retourontvangst in voor verhuurder bevredigende 
toestand van het gehuurde. Hieronder wordt ook verstaan, dat de bakfiets vóór 
retournering of inname is schoongemaakt en dat aangebrachte bestickering zonder 
beschadiging is verwijderd. Kosten die gemaakt worden indien de bakfiets vuil en 
bestickerd wordt ingeleverd komen ten laste van de huurder. 
 
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter : 
 
Het Nederlands recht is van toepassing. 
 
Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 
verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.  
 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Naam en handtekening huurder voor akkoord: 
 


