Algemene voorwaarden/proefrit formulier
Proefrit algemeen
Wanneer de gebruiker gebruik gaat maken van een of meerdere testmodellen van De Fietser gelden de
volgende regels:
-

De gebruiker krijgt de fiets in bruikleen
De fiets blijft eigendom van De Fietser
Pas je snelheid aan bij de drukte op de testbaan
Volg de aanwijzingen van het personeel van De Fietser
Alleen fietsen die op de testbaan aanwezig zijn kunnen getest worden
De gebruiker dient niet zelf aan de fiets te gaan sleutelen
Geef elkaar voorrang en ruimte en houd je aan de rijrichting
Denk aan je veiligheid en die van anderen
Fietsen van de testbaan gebruiken gaat in overleg met de fiets experts
Het is verboden een ander op de fiets te vervoeren
Het is verboden met eten/drinken de testbaan op te gaan of elders in het pand
De Fietser is niet aansprakelijk voor schade aan jou of jouw eigendommen
De gebruiker vrijwaart De Fietser voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de
fiets
De algemene voorwaarden moeten per persoon geaccepteerd worden.

Proefrit buiten
Wanneer de gebruiker buiten gaat testen zijn er nog een aantal aanvullende regels:
De gebruiker krijgt de fiets in bruikleen voor maximaal een kwartier of voor de afgesproken periode
De gebruiker dient de fiets uiterlijk na 15 minuten of voor de afgesproken tijd weer Bij De Fietser
ingeleverd te hebben
Om welke reden dan ook, deze termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming van De Fietser
Om buiten een straal van 35 km van ons De Fietser te rijden
Om te rijden op een afgesloten circuit
De proefrit buiten de grenzen van Nederland te laten plaatsvinden
Het is verboden de fiets te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen
Bij het testen van een speedbike moet je in het bezit moet zijn van een geldig (brommer) rijbewijs
Het dragen van een helm is verplicht bij het gebruik van de speedbike (te lenen bij De Fietser)
Het is verboden om de fiets aan een andere gebruiker uit te lenen
De gebruiker dient alle bij aanvang overhandigde formulieren en/of sleutels te retourneren bij het
inleveren van de fiets.

Aansprakelijkheid
-

-

-

De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten gevolge van of het gebruik van de fiets
voor zover deze niet gedekt wordt door de verzekering van De Fietser.
De Fietser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel ontstaan door een gebeurtenis
binnen of buiten het experience center tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van De
Fietser voor het ontstaan van de schade en/of letsel
De gebruiker vrijwaart De Fietser voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de
fiets, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en/of inbeslagname van de fiets, evenals
aanspraken van derden verband houdend met het gebruik van de fiets
De medewerk(st)ers van “De Fietser” hebben uitsluitend algemeen toezicht. Ouders blijven altijd zelf
verantwoordelijk voor het toezicht op hun kind(eren)
Schade ontstaan ten gevolge van of het gebruik van de fiets dient altijd te worden gemeld aan een
medewerker van De Fietser.
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