
Algemene voorwaarden 

- De persoon (huurder) die het huurcontract aangaat, moet 18 jaar of ouder zijn en is verantwoordelijk voor alle fietsen en 
  alle apparatuur gehuurd op zijn/haar naam. 
 
- Het verhuren en terugbrengen van de fietsen vindt plaats bij Centro Ciclismo Andalucía, Barr. Estación de las Mellizas 14, 
  Álora 

- De huurder dient het huurbedrag vooraf, contant te betalen. 
 
- Wij geven geen geld retour wanneer de fietsen eerder worden teruggebracht dan afgesproken.  
 
- In geval van een lekke band of andere pech is de huurder zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de fiets naar 
  Centro Ciclismo Andalucía. Daar waar mogelijk proberen wij het probleem op te lossen. 
 
- De fietsen worden in perfecte staat overhandigd en zijn niet verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor diefstal of schade 
  veroorzaakt door huurder zelf of derden. Niet alle (reis)verzekeringen dekken deze zaken, daarom is het het beste  
  om dit  bij uw maatschappij te checken en eventueel een iets duurdere polis af te sluiten die dit dekt. 

- Centro Ciclismo Andalucía is niet verantwoordelijk voor persoonlijke  ongelukken, verwondingen, overlijden, schade aan 
  eigendommen (gereedschappen en fietsen), materiële schade door derden of andere handelingen of incidenten,   
  annuleringen, vertraging of elke andere factor buiten hun schuld.  
  Deelnemers  zullen zich moeten verzekeren tegen al deze mogelijke situaties en worden verzocht een overeenkomst  
  inclusief  vrijwaringsclausule te tekenen bij aankomst, vooraf aan de fietshuur of start van een fietstocht.  
  Met ondertekening van deze fiets-huurovereenkomst wordt Centro Ciclismo Andalucía gevrijwaard van aanspraken  
  dienaangaande.  

- Bij diefstal brengen wij u vanwege vervanging van de gestolen fiets € 750,00 in rekening. 

- De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fietsen en alle  voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn  
  om de fietsen en de gehuurde materialen te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal. Bij één van bovenstaande 
  situaties zijn de kosten van reparatie of vervanging voor de huurder.  
 
- De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de Spaanse verkeersregels zijn voor de huurder of zijn/haar bedrijf. 
 
- Bij het huren van een fiets vragen wij een waarborgsom van  € 100,- per fiets voor mountainbikes/racefietsen en een kopie 
  van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).  
  De waarborgsom ontvangt u terug bij het in goede en onbeschadigde staat inleveren van de fiets en de bijbehorende  
   materialen. 
 
- Bezorging aan het vakantieadres is tegen vergoeding mogelijk. 

- Als een monteur ter plaatse een reparatie moet uitvoeren wegens een schade die is ontstaan door uw toedoen, rekenen    
  wij reiskosten vanaf CCA tot aan de plaats waar de fiets zich op dat moment bevindt v.v., vermeerderd met de kosten van 
  de te vervangen onderdelen.  

- Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn hoe hij/zij met de fiets moet 
  omgaan en de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden van 
  Centro Ciclismo Andalucía. 

 

 

 


