
 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Full-service verhuur 

Service Bikes b.v. 

  



Inhoudsopgave 
Definities.................................................................................................................................................. 3 

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden ........................................................................................ 4 

Artikel 2 De Overeenkomst ..................................................................................................................... 4 

Artikel 3 Het Huurtarief ........................................................................................................................... 4 

Artikel 4 Gebruik ...................................................................................................................................... 4 

Artikel 5 vervangende fiets bij diefstal en hulpverlening ........................................................................ 5 

Artikel 6 Reparatie, onderhoud en banden ............................................................................................. 5 

Artikel 7 Vervangend Huurvoertuig ........................................................................................................ 5 

Artikel 8 Beëindiging ............................................................................................................................... 5 

Artikel 9 Recht van koop ......................................................................................................................... 6 

Artikel 10 Inlevering ................................................................................................................................ 6 

Artikel 11 Financiële voorwaarden.......................................................................................................... 6 

Artikel 12 Niet-nakoming en ontbinding ................................................................................................. 6 

Artikel 13 Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht .......................................................................... 7 

Artikel 14 Overige bepalingen ................................................................................................................. 7 

Artikel 15 Toepasselijk recht ................................................................................................................... 7 

 

  



Definities 
 

Deze algemene voorwaarden bevatten definities, die met een hoofdletter worden geschreven. Hieronder staat de 
betekenis van deze definities. 
 
Afschrijving de kostprijs van het Huurvoertuig met aftrek van de restwaarde van het Huurvoertuig, die door 
Service Bikes b.v. is berekend. 
 
Berijder de natuurlijke persoon die met toestemming van Opdrachtgever het Huurvoertuig zal besturen. 
 
Opdrachtgever  de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Service Bikes b.v. de overeenkomst(en) is 
aangegaan. 
 
Huurvoertuig een voertuig dat op grond van een Overeenkomst tijdens de Looptijd aan Opdrachtgever  ter 
beschikking wordt gesteld. 
 
Huurtarief het bedrag per maand dat wordt betaald voor het Huurvoertuig. 
 
Leverdatum de datum van aflevering van het Huurvoertuig. 
 
Looptijd de periode tussen de Leverdatum en de datum van beëindiging van het  huurcontract. 
 
Overeenkomst(en) (het geheel van) schriftelijke afspraken en eventuele andere overeenkomsten tussen 
Opdrachtgever en Service Bikes B.V. betreffende het Huurvoertuig. 
 
Polisvoorwaarden voorwaarden opgesteld door de Service Bikes, van toepassing op  dekking bij diefstal van het 
gehuurde. 
 
Vervangend huurvoertuig een voertuig dat tijdelijk aan Opdrachtgever  ter beschikking wordt gesteld, ter 
vervanging van het Huurvoertuig.  



Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden 

 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten 

tussen Opdrachtgever en Service Bikes B.V  
 
1.2  Opdrachtgever en Service Bikes B.V. verklaren door ondertekening van een Overeenkomst:  

a. akkoord te gaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst(en) en   
b. dat het Huurvoertuig eigendom is van Service Bikes B.V. 
 
1.3 Aanvullingen op en/of afwijkingen van de  Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden zullen 

schriftelijk worden vastgelegd. 
 
1.4 Bedragen genoemd in deze algemene voorwaarden worden vermeerderd met BTW, als dit van 

toepassing is.  

Artikel 2 De Overeenkomst 
 

2.1 De Overeenkomst is van kracht na ondertekening door Service Bikes B.V. en de bevoegde 

vertegenwoordiger(s) van Opdrachtgever De verplichting tot betaling van het Huurtarief begint op de Leverdatum.  

Artikel 3 Het Huurtarief 
 
3.1 Het Huurtarief bestaat - voor zover van toepassing - uit 

de som van de volgende componenten: 
a. Afschrijving;  
b. belastingen; 
c. premie voor dekking bij diefstal; 
d. reparatie- en onderhoudskosten; 
e. vergoeding van een Vervangend Huurvoertuig; 
f. overheadkosten  
g. transportkosten 

Artikel 4 Gebruik 
4.1 Het Huurvoertuig kan worden gebruikt door een Berijder, niet zijnde de bevoegd vertegenwoordiger van 

Opdrachtgever De Berijder heeft dan hetzelfde recht als Opdrachtgever op het gebruik  van het Huurvoertuig. De 
Berijder zal verder alle verplichtingen van Opdrachtgever nakomen, als dit in redelijkheid van de Berijder kan 
worden verlangd. 
Opdrachtgever  zal de Berijder tijdig informeren over  alle rechten en verplichtingen en de Berijder de 
verplichtingen laten nakomen. 
 
4.2 Verklaringen van de Berijder over de ontvangst, aflevering, inname en staat van het Huurvoertuig 

worden geacht namens Opdrachtgever te zijn afgelegd.  
 
4.3 Opdrachtgever  zal als een goed huisvader met het Huurvoertuig omgaan en voldoende 

voorzorgsmaatregelen treffen ter voorkoming van diefstal.  Eventuele Polisvoorwaarden zullen hierbij in acht 
worden genomen mits door deze door Service Bikes B.V. zijn bekend gesteld. 
 
4.4 Opdrachtgever  zal het Huurvoertuig uitsluitend inzetten voor regulier gebruik op de openbare weg en 

verkeersvoorschriften, wetgeving en de eventuele Polisvoorwaarden in acht (laten) nemen.  
4.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Huurvoertuig te verkopen of als zekerheid te laten dienen.. 



 

Artikel 5 Diefstal en hulpverlening 
5.1 Opdrachtgever zal schade aan of verlies van het Huurvoertuig  zo spoedig mogelijk melden aan Service Bikes 

B.V.  
Melding moet uiterlijk binnen 48 uur na het voorval plaatsvinden. 
 
5.2 Schades aan een Huurvoertuig zal zsm gemeld worden door  Opdrachtgever en op kosten van Service Bikes 

B.V. hersteld worden. 
 
5.3 Opdrachtgever moet bij diefstal een volledige set originele sleutels aan Service Bikes B.V. kunnen 

overhandigen.  Bij verlies van een originele sleutel moet Opdrachtgever dit melden bij Service Bikes B.V. en een 
kopie sleutel laten maken.  
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6.1 Reparatie en onderhoud is voor rekening van Service Bikes B.V.. 

 
6.2 Service Bikes B.V. repareert het Huurvoertuig op locatie of haalt en brengt het Huurvoertuig bij reparatie of 

onderhoud. 
 
6.4 Service Bikes B.V. kan de staat van het Huurvoertuig (laten) controleren Opdrachtgever zal hieraan 

medewerking verlenen. 
 

Artikel 7 Vervangend huurvoertuig 
 

7.1 Opdrachtgever kan verlangen dat gebruik kan worden gemaakt van een Vervangend Huurvoertuig 

tijdens de Looptijd. 
 
7.2 Een Vervangend Huurvoertuig wordt ingezet als het Huurvoertuig niet (meer) kan worden gebruikt 

door Opdrachtgever, in de volgende situaties: 
a. calamiteit: het Vervangend Huurvoertuig zal ter beschikking worden gesteld bij diefstal en 
onbruikbaarheid van het Huurvoertuig; 
b. (schade)reparatie en/of onderhoud: het Vervangend Huurvoertuig zal ter beschikking worden gesteld als 
herstel naar verwachting langer zal duren dan 5 werkdagen. 
 
7.3 Er is sprake van onbruikbaarheid van een Huurvoertuig bij total loss en bij schade of technische  

mankementen waardoor niet meer kan worden gereden. Een Vervangend Huurvoertuig wordt 
ter beschikking gesteld vanaf de datum waarop de onbruikbaarheid is gemeld aan Service Bikes B.V. 
 
7.4 Een Vervangend Huurvoertuig wordt ter beschikking gesteld totdat: 

a. het Huurvoertuig weer voor gebruik gereed is gemeld aan Opdrachtgever of 
b. de Overeenkomst is beëindigd. 
7.5 Het merk, type en uitvoering van een Vervangend Huurvoertuig zal worden bepaald door Service Bikes B.V. 

 

Artikel 8 Beëindiging 
 
8.1 Beëindiging van de Overeenkomst vindt plaats: 

a. na het verstrijken van de Looptijd, op de datum waarop het Huurvoertuig is ingeleverd; 
b. als het Huurvoertuig is gestolen en geen Vervangend Huurvoertuig ter beschikking wordt gesteld; 
c. bij het onbruikbaar worden van het  Huurvoertuig door total loss, schade of technische mankementen en geen 
Vervangend Huurvoertuig ter beschikking wordt gesteld of 
d. door ontbinding. 



Artikel 9 Recht van koop 
Opdrachtgever kan het Huurvoertuig bij (voortijdige) beëindiging van Service Bikes B.V.kopen. Service Bikes B.V. 
zal op verzoek een aanbod doen voor een koopprijs.  

Artikel 10 Inlevering 
10.1 Opdrachtgever zal het Huurvoertuig beschikbaar stellen voor inleveren op de eerste werkdag na het 

verstrijken van de Looptijd. 
. 
10.2 Service Bikes B.V. kan afgifte van het Huurvoertuig en vergoeding van kosten vorderen, als het Huurvoertuig 

niet wordt ingeleverd. Het risico van schade aan of total loss van het Huurvoertuig is in dat 
geval voor rekening van Opdrachtgever dit geldt totdat Opdrachtgever  het Huurvoertuig alsnog heeft ingeleverd. 
 
10.3 De plaats waar het Huurvoertuig door Service Bikes B.V. kan worden opgehaald ten behoeve van de 

inlevering  zal in overleg worden bepaald. 
 
10.4 De staat en compleetheid van het Huurvoertuig wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld op het adres zoals 

bedoeld in 10.3. 
 

Artikel 11 Financiële voorwaarden 

11.1 Het Huurtarief is door Opdrachtgever bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste dag van elke 

kalendermaand. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur over de betreffende periode. 
Het Huurtarief over een gedeelte van een maand zal evenredig worden berekend. 
Een gedeeltelijk Huurtarief en alle overige verschuldigde bedragen zijn opeisbaar vanaf de vervaldatum van de 
factuur.  
 
11.2 Opdrachtgever heeft geen recht op korting, verrekening of opschorting, tenzij dit schriftelijk is bevestigd 

door Service Bikes B.V. 
11.3 Opdrachtgever is wettelijke rente verschuldigd over niet tijdig en niet betaalde bedragen. De 

rente wordt berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot en met de dag van betaling. 

Artikel 12 Niet-nakoming en ontbinding 

12.1 Service Bikes B.V.kan de Overeenkomst schriftelijk ontbinden en/of een 

Huurvoertuig invorderen, als:  
a. Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden niet volledig of 
tijdig is nagekomen; Opdrachtgever  zal eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen en een redelijke  
termijn krijgen om verplichtingen alsnog na te komen; de redelijke termijn moet ongebruikt zijn verstreken; 
b. het Huurvoertuig in beslag wordt genomen, door de overheid wordt gevorderd of verbeurd wordt 
verklaard, door toedoen van Opdrachtgever; 
c. zich bij Opdrachtgever omstandigheden voordoen die het risico voor Service Bikes B.V.. sterk vergroten en/of 
de normale afwikkeling van de Overeenkomst(en) vrijwel onmogelijk maken. 
 
12.2 Opdrachtgever direct schriftelijk melding maken van de feiten of omstandigheden zoals vermeld in 

artikel 12.1. 
 
12.3 Opdrachtgever kan de Overeenkomst schriftelijk ontbinden als: 

a. Service Bikes B.V. een verplichting uit de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden niet volledig of 
tijdig is nagekomen; Service Bikes B.V. zal eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen en een redelijke 
termijn krijgen om verplichtingen alsnog na te komen; de redelijke termijn moet ongebruikt  
zijn verstreken; 
b. Service Bikes B.V.surseance van betaling heeft aangevraagd of failliet wordt verklaard; 
c. Service Bikes B.V. zich in het buitenland heeft gevestigd, heeft besloten tot liquidatie van de onderneming dan 
wel de bedrijfsuitoefening heeft gestaakt. 
 
12.4 Dit artikel laat alle rechten in stand die de wet, de Overeenkomst(en), en/of deze algemene voorwaarden 

aan Service Bikes B.V. dan wel Opdrachtgever toekennen bij niet-nakoming. 



Artikel 13 Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht 

 
13.1 Opdrachtgever  zal de schade vergoeden die Service Bikes B.V. lijdt en/of zal lijden, door het niet nakomen 

van verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden door. 
 
13.2 Service Bikes B.V.. zal de schade vergoeden die Opdrachtgever  lijdt en/of zal lijden, door het niet nakomen 

van verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden door Service Bikes B.V. 
 
13.3 Opdrachtgever  vrijwaart Service Bikes B.V. voor aanspraken van Berijders en derden. Deze vrijwaring geldt 

alleen voor aanspraken die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik, bezit of eigendom van een 
Huurvoertuig. Deze vrijwaring geldt niet als de oorzaak van de aanspraak is te wijten aan opzet of bewuste 
roekeloosheid van Service Bikes B.V. 
13.4 Service Bikes B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden, dan wel het (tijdig) 

leveren van zaken of diensten door derden. Dit geldt niet als de oorzaak is te wijten aan opzet of 
bewuste roekeloosheid van Service Bikes B.V. 
 
13.5 Service Bikes B.V.. en Opdrachtgever  hebben het recht om bij overmacht naar keuze de Overeenkomst(en) 

te beëindigen of verplichtingen op te schorten, totdat de overmacht is opgehouden. Service Bikes B.V. is hierbij 
niet gehouden tot schadevergoeding. 
 

Artikel 14 Overige bepalingen 

14.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door Service Bikes B.V. worden gewijzigd. Service Bikes B.V. zal  

Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen uitsluitend van 
toepassing zijn op nieuwe huurcontracten. 
 
14.2 Ongeldigheid van een bepaling van de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden doet niet af 

aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 
De ongeldige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarvan de strekking de ongeldige 
bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. 
 
14.3 Opdrachtgever mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden 

niet overdragen aan derden. Service Bikes B.V. kan echter schriftelijk toestemming geven voor een overdracht. 
 
14.4 Service Bikes B.V. mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden 

niet overdragen aan derden. Opdrachtgever kan echter schriftelijk toestemming geven voor een overdracht. 
 
14.5 Alle meldingen aan Service Bikes B.V. kunnen telefonisch, per post of via internet gebeuren. Opdrachtgever 

zal telefonische meldingen van schade en dergelijke steeds schriftelijk bevestigen, per post, fax of via internet. 

Artikel 15 Toepasselijk recht 
15.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden. 

 
15.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Service Bikes B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Den Haag. 


