Algemene huurvoorwaarden
De hier onderstaande voorwaarden gelden voor de verhuur van mountainbikes, fietsen, helmen,
kinderzitjes, hondenkarren, fietstassen, manden en rugzakjes bij Sport Nu Westerland en zijn van toepassing
op het gebruik hiervan.
1. Bij het huren van een artikel is een geldige legitimatie vereist, bijvoorbeeld: paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs.
2. De fietsen worden op verzoek verhuurd incl. hangslot (gratis). Bij vermissing van het sleuteltje dient
7,50 te worden betaald en bij het hele slot 15,=.
3. De mountainbikes zijn voorzien van een kilometerteller en fietspomp de gewone fietsen hebben
alleen een fietspomp. Bij vermissing van de teller dient er 20,= te worden betaald en bij vermissing
van de fietspomp 5,=
4. De huurder wordt geacht de gehuurde artikelen in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder
wordt geacht de gehuurde artikelen in goede staat te hebben afgeleverd.
5. De huurder zal als een goed beheerder de aan hem verhuurde artikelen verzorgen.
6. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe
ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde artikelen toegebracht of ontstaan, ongeacht
of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit
voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van
beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de artikelen contant aan
de verhuurder voldoen.
7. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de
huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd
zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
8. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum, of tijd, zal de verhuurder voor elke dag, dat de
artikelen later dan overeengekomen worden teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen.
9. Bij elke voortijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.
10. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de artikelen, huurderving daarbij niet
inbegrepen.
11. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt
toegebracht.
12. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor ongevallen of letsel bij de huurder of derden. Kosten die
hieruit voortvloeien zijn te allen tijde voor rekening voor de huurder. De verhuurder raad het gebruik
van een helm ten zeerste aan.
13. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het ten
strengste verboden om met de mountainbikes op het strand te rijden.

Privacyvoorwaarden
Sport Nu Westerland respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt
vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de
Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.
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