Algemene Voorwaarden van

Lekker aan de Linge,
Kano.nl &
fietshurenindebetuwe.nl
een activiteit van Frutéra Beheer B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huurovereenkomsten van kano’s en fietsen
door Lekker aan de Linge, Kano.nl en fietshurenindebetuwe.nl en huurders en aanbiedingen
daartoe.
2. Lekker aan de Linge, Kano.nl en fietshurenindebetuwe zijn activiteiten en handelsnamen
van verhuurder Frutéra Beheer B.V., Lepelstraat 5a, 4157 GM Enspijk.
Telefoonnummer: 0345-651959 (tijdens kantooruren)
E-mailadres: info@kano.nl
3. Indien naast de verhuur van kano’s en fietsen nog aanvullende diensten worden
overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een arrangement, dan zijn deze
voorwaarden, voor zover aard en omvang van die aanvullende dienst zich daartegen niet
verzet, ook op die dienst van toepassing.
4. Voordat een huurovereenkomst op afstand wordt gesloten (via de website), wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de huurder beschikbaar gesteld, waartoe deze
duidelijk op de desbetreffende website is opgenomen én een PDF-bestand voor directe
download beschikbaar is.
5. Indien een huurovereenkomst niet op afstand wordt gesloten, wordt de huurder op de
toepasselijkheid daarvan bij het doen van het aanbod gewezen door terhandstelling daarvan.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de huurder langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Artikel 2 – Het aanbod
1. Het aanbod tot verhuur zoals dat op de websites wordt gedaan is afhankelijk van de
beschikbaarheid van de fietsen en kano’s en mag derhalve worden herroepen door de
verhuurder.
Het aanbod tot huur van kano’s en fietsen strekt slechts tot recreatief gebruik en is derhalve
naar haar aard voor kortdurend gebruik bedoeld.
2. Het aanbod kan direct na uitbrengen worden aanvaard.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
– de te huren fiets en/of kano,
– de huurtermijn;
– de huursom;
– de wijze van betalen;
– de mogelijk bijkomende kosten;
– de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet;
– de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid;
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– het feit dat aanvaarding van het aanbod niet vrijblijvend is.
4. In het aanbod staan de openingstijden van verhuurder en het telefoonnummer waarop
verhuurder te bereiken is.
Artikel 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder
bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk (waaronder begrepen een bevestiging per
email), maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst
staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag
en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.
Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd)
Huurders hebben, voor zoveel de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt,
gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een
ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen
verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie.
Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de huurder tijdens de bedenktijd al
is uitgevoerd en de huurder heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt.
Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de huurder gedeeltelijk uitgevoerd,
dan geldt dat de huurder de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.
Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt
ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De
huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt,
heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals
een verhoging vanwege btw.
5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel
moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.
Artikel 6 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder moet de fiets en/of kano uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt
terugbrengen op de afgesproken plaats. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een
ander adres afgesproken, dan vindt aflevering daar plaats.
2. De huurder mag de fiets en/of kano slechts met toestemming van de verhuurder buiten
openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Komt de fiets en/of kano niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel
verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de fiets en/of kano onmiddellijk terugnemen.
De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets
en/of kano aan de verhuurder terug is gegeven.
4. Als huurder de fiets en/of kano niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20%
van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat te laat terug wordt gebracht. Na
overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden
gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor
schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft de fiets
en/of kano terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht.
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De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de
huurtermijn het gevolg is van overmacht.
Artikel 7 – Annulering
Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Mocht de huurder onverhoopt moeten
annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 48 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar
gemaakt, mits er geen aanvullende diensten of leveringen (bijvoorbeeld catering) is
overeengekomen, in welk geval de daarvoor door de verhuurder in redelijkheid gemaakte
kosten voor derden aan de huurder zullen worden doorberekend.
Bij annulering vanaf minder dan 48 voor de dag van verhuur is de volle huursom
verschuldigd.
Artikel 8 – Betaling
1. Betaling van de huursom vindt bij een overeenkomst op afstand plaats bij reservering.
In geval er geen sprake is van een overeenkomst op afstand, vindt betaling plaats bij het
begin van de huur, dus voorafgaande aan het ter beschikking stellen van de fiets en/of kano.
2. De verhuurder kan om een waarborgsom vragen, die hetzij bij reservering, hetzij bij het ter
beschikking stellen van de fiets en/of kano dient te worden voldaan.
2. Zodra de fiets en/of kano is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De
verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit
terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen
gebeurt in ieder geval binnen twee maanden.
4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft
van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de
waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald.
Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te
verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
Artikel 9 – Verplichtingen huurder
1. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij de fiets en/of kano
gebruikt zoals dat bedoeld is. De fiets moet altijd op slot gezet worden met de sloten die zijn
meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object. een kano mag nimmer onbeheerd
worden achtergelaten.
2. Huurder moet de fiets en/of kano inleveren in dezelfde staat als hij die heeft ontvangen.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder geen veranderingen aan de fiets en/of kano mag
aanbrengen.
3. Huurder moet de bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen
achterop, alleen kinderen in een kinderzitje. In een kano mogen niet meer personen
plaatsnemen dan waarvoor de kano bedoeld is.
4. Huurder mag de fiets en/of kano niet doorverhuren of aan derden in gebruik afstaan.
5. Als de fiets en/of kano defect is, geldt het bepaalde in artikel 10 lid 1 en mag de huurder er
niet mee doorfietsen of varen als dit het defect erger maakt.
9. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets alsmede met de bij de kano
behorende peddels, zwemvesten en bagageton.
Artikel 10 – Instructies voor de huurder
1. Is de fiets en/of kano zichtbaar kapot, heeft de fiets en/of kano iets beschadigd, of raakt
deze vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen:
– huurder informeert de verhuurder hierover;
– huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
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– huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante
documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
– huurder laat de fiets en/of kano zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen
beschadiging of vermissing;
– het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook
voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet
betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder
meewerken.
Artikel 11 – Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder een fiets en/of kano aan huurder meegeeft dan heeft
deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht
gestelde uitrusting. Ook zal de fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij
verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat.
2. Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten
openingstijden kan melden.
3. In geval van pech zal verhuurder voor zoveel mogelijk een vervangende fiets en/of kano
ter beschikking stellen, indien de fiets en/of kano niet direct gerepareerd kan worden.
Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door
verhuurder vergoed.
4. Verhuurder inspecteert de fiets en/of kano direct bij inlevering door huurder op eventuele
schade.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het
huurcontract vermelde eigen risico. Bij fietsen is het eigen risico maximaal €150.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft
gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden.
Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten
aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet
redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
3. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop
verhuurder feitelijk de fiets en/of kano heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
Verhuurder zal de fiets en/of kano bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct
informeren als er schade is ontdekt.
4. Als huurder een andere persoon op de fiets en/of kano als passagier meeneemt of
wanneer huurder een andere persoon deze laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor
wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van
deze algemene voorwaarden.
Artikel 13 – Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer iemand die persoonsschade heeft opgelopen, deze schade heeft kunnen
verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor
heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonsschade.
2. Dat wat in artikel 13 lid 1 staat, gaat echter niet op, als er persoonsschade is, terwijl de
verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of
terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
3. Verhuurder heeft een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten.
Huurder stemt ermee in dat de aansprakelijkheid van de verhuurder gemaximeerd is tot het
bedrag waarop die aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkering geeft,
vermeerderd met het eventueel door verhuurder verschuldigde eigen risico.
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Artikel 14 – Schade en reparaties
Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is
van onzorgvuldig gebruik van de fiets.
Artikel 15 – Verwerking van persoonsgegevens van de huurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als
verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt
in een persoonsregistratie. Separaat aan deze algemene voorwaarden is een
privacyverklaring van toepassing, die op de respectievelijke websites staat vermeld.
Artikel 20 – Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend
recht het recht van een ander land van toepassing is.
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