Voorwaarden fietshuur
1. Identiteitsbewijs en adresgegevens zijn verplicht.
2. Je fiets is altijd verzekerd tegen diefstal en schade. Dit is bij de huurprijs inbegrepen.
In geval van diefstal moet je wel de fietssleutel kunnen overhandigen en aangifte
gedaan hebben bij de politie.
3. Uw fiets gestolen? Doe direct aangifte bij de politie en stuur ons een e-mail via
info@ndsmbikes.nl met als onderwerp 'fiets gestolen' of bel ons op 0031681353889
of 0031202800818 tijdens kantooruren.
4. We houden onze fietsen graag netjes, het is dan ook niet toegestaan met meer dan één
persoon tegelijk op de fiets te rijden.
5. Is er toch schade aan de fiets door bijv. bovenstaande regel (regel 3) dan wordt dit bij
inlevering van de fiets verrekend.
6. In geval van verlies van de fietssleutel, wordt € 12,50 in rekening gebracht. Als de
fiets opgehaald moet worden wordt er € 50 in rekening gebracht.
7. Let op waar je je fiets parkeert! In Amsterdam geldt er op bepaalde plaatsen een
parkeerverbod voor fietsen. Zet je fiets dus op een daarvoor bestemde plek. Bij
parkeren van de fiets dient gebruik te worden gemaakt van het kettingslot. Maak
gebruik van een vast object om de fiets op slot te zetten met het kettingslot. Bij
verwijdering van de fietsen worden de kosten van het slot alsnog verrekend.
8. Is er schade aan de fiets als gevolg van onzorgvuldig gebruik, dan wordt de schade
wel op u verhaald.
9. Een lekke band onderweg? Breng de fiets dan terug naar de stalling. De band wordt
daar kosteloos geplakt of vervangen. Als u uw fiets ergens anders laat repareren,
vergoeden wij deze kosten niet.
10. Als u niet aan deze voorwaarde kunt voldoen, dan rekenen we de dagwaarde van een
gestolen fiets; €200,-.
11. Als de fiets is weggehaald door Stadstoezicht vanwege foutparkeren en deze komt bij
het fietsdepot AFAC terecht dan zijn de kosten € 100 per fiets voor het ophalen van de
fiets, voor de boete en voor een nieuw slot.
De ponten naar Noord zijn gratis.

