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Algemene verhuurvoorwaarden Bonnema Watersport B.V.  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die de huurder en Bonnema 

Watersport B.V. (hierna “Bonnema Watersport”) sluiten voor de huur/verhuur van fietsen. Door te 

reserveren gaat huurder akkoord met onderhavige verhuurvoorwaarden. In gevallen waarin de voorwaarden 

niet voorzien, is Bonnema Watersport de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en/ 

of geen doorgang kan vinden. Het belangrijkste aspect van deze voorwaarden is om duidelijkheid te 

verschaffen over de rechten en plichten van huurder en Bonnema Watersport. 

1. Definities  

Fiets: de (elektrische) fiets inclusief onderdelen zoals o.a. sleutel, display (e-bike) etc.  

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die de huurovereenkomst sluit als huurder. 

Verhuurder: Bonnema Watersport B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1231 NK) Loosdrecht aan de  

  Oud-Loosdrechtsedijk 272c. 

   

2. Huurperiode 

Het huren van een fiets dient via het online boekingssysteem plaats te vinden op 

www.bonnemawatersport.nl. De minimum leeftijd voor het huren van een fiets is 16 jaar.  

Fietsen kunnen in beginsel worden gehuurd op dinsdag tot en met zondag van 09:30 – 17:30 uur in 

het zomerseizoen (april – september). Kijk voor actuele openingstijden op onze website. Huurder 

dient de fiets uiterlijk 17:30 uur te hebben ingeleverd.  

De tarieven voor het huren van een fiets zijn als volgt: 

- Gewone fiets:           €  15,- per fiets per dag 

- Elektrische fiets:       €  30,- per fiets per dag 

                                                € 100,- borg per fiets  

(u krijgt de borg retour op dezelfde wijze als dat u de borg heeft voldaan, contant of per pin).  

Fietsen worden niet voor een dagdeel verhuurd. U kunt er zelf voor kiezen korter te fietsen dan de 

huurperiode. Er vindt dan geen korting of verrekening van de huursom plaats. Indien de huurperiode 

wordt overschreden, berekent Bonnema Watersport hiervoor € 25,- per uur (naar rato van de 

overschreden tijd).  

3. Annuleren  

Bij annulering van de boeking wegens extreem slechte weersomstandigheden, kan de boeking tot de  

dag voorafgaande aan de huurperiode (na toestemming van Bonnema Watersport) kosteloos worden 

verplaatst. Mocht het inplannen van een nieuwe boeking niet direct mogelijk zijn, dan ontvangt u een 

kortingscode gelijk aan het bedrag van de boeking die één jaar geldig is. Wenst u geen tegoed, dan 

geldt de volgende staffel. 

Bij annulering op eigen initiatief brengt Bonnema Watersport de volgende kosten in rekening: 

- Annulering tot één week voor de dag van de huur:  fiets EUR 1,50 en elektrische fiets EUR 3,-    

(administratiekosten). 

- Annulering vanaf een week tot en met de dag voor de  huur: 30% van de huursom + EUR 1,50     

(gewone fiets) en/of EUR 3,- (elektrische fiets) (administratiekosten). 

- Annulering op de dag van de verhuur: 100% van de huursom. 

http://www.bonnemawatersport.nl/
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4. Schade, verlies en diefstal 

Huurder zal als goed huisvader voor de fiets zorgen en dient alle voorzorgsmaatregelen te nemen 

tegen beschadiging, diefstal of verlies. Huurder mag de fiets niet doorverhuren of in gebruik aan 

derden afstaan, meenemen naar het buitenland of alcohol drinken voorafgaande en tijdens de 

huurperiode. Zonder toestemming van Bonnema Watersport mogen er geen mandjes, zitjes e.d. 

worden bevestigd op de fiets.  

Indien de fiets schade heeft, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder en mag 

huurder niet verder fietsen. Alleen na schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder zelf de 

fiets repareren of dit door een derde laten uitvoeren.  

Bij diefstal of vermissing van de fiets is huurder verplicht aangifte te doen bij de daarvoor bestemde 

instantie en daarvan een kopie aan verhuurder te verstrekken. Bij schade waarbij een derde is 

betrokken, is huurder verplicht een schadeformulier in te vullen en hiervan een kopie aan verhuurder 

te overhandigen.  

5. Aansprakelijkheid huurder 

Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de fiets, voor de huidige 

marktwaarde van de fiets (of beschadiging), dit bedrag is enkel vast te stellen door verhuurder. De 

borg wordt in dit geval volledig ingehouden en verrekend met het bedrag van schadevergoeding. In 

geval van diefstal is huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. De dagwaarde van een 

elektrische fiets is €  2.000,- en van de gewone fiets €  750,-.  Het bedrag aan schadevergoeding dient 

uiterlijk binnen 14 dagen na verhuurperiode aan verhuurder te zijn voldaan. De fiets is niet verzekerd 

tegen aansprakelijkheid of cascoschade.  

6. Aansprakelijkheid verhuurder 

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of schade van welke aard dan ook 

(zoals  gevolgschade), ongeacht wat de oorzaak van de schade is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge 

van de huur. Een uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door 

aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten 

hoogste de overeengekomen fietshuur. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

diefstal of vermissing van en schade aan privégoederen van huurder.   

7. Aansprakelijkheid verhuurder 

Op deze voorwaarden en op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 

 

 


