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Artikel 1 Begrippen 

1. Fiets: de fiets (ook wordt bedoeld alle andere door LUCAS fietsen verhuurde items zoals e-bikes, 

mountainbikes en tandem) die het onderwerp is van de huurovereenkomst; 

2. Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; 

3. Verhuurder: LUCAS fietsen die als verhuurder de huurovereenkomst sluit. 

 

Artikel 2 Huursom 

1. De huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende verhuurtarieven van LUCAS fietsen. Deze zijn 

gepubliceerd op de op website van LUCAS fietsen en zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. 

2. De huursom en alle andere bedragen dienen betaald te worden alvorens de gehuurde artikelen worden 

meegenomen. 

 

Artikel 3 Huurperiode 

1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het 

contract vermeld. 

2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en tegen de 

(verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 2. 

3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op 

vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. 

4. De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder of op een nader te bepalen locatie worden ingeleverd 

uiterlijk op het in de huurovereenkomst afgesproken tijdstip van inlevering. 

5. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de 

fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot dat de fietsen door 

de verhuurder zijn ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 2. 

6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de 

huurovereenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld 

te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze 

bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet 

naleeft. 

 

Artikel 4 Gebruik/Aansprakelijkheid 

1. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in 

het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden 

ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. Vervuiling door normaal gebruik wordt door de 

verhuurder geaccepteerd. Vanwege de aard van het normale gebruik mogen mountainbikes vervuild worden 

ingeleverd. 

2. Het is niet toegestaan twee personen op een fiets te vervoeren (een uitzondering hierop is het vervoeren van 

een kind op een kinderzitje en gebruik van tandem) 

3. De huurder zal goed zorg dragen voor de fiets(en). Zo dient de huurder voorzorgsmaatregelen te treffen 

tegen beschadigingen, verlies of diefstal. De fiets dient goed afgesloten te worden met ringslot en indien van 

toepassing met het meegeleverde kettingslot. 

4. Bij een elektrische fiets wordt een helm geadviseerd (niet verplicht).  

5. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tijdens gebruik of als gevolg van gebreken aan de 

fiets.   



Artikel 5 Schade, verlies, diefstal en pech hulp 

1. De huurder blijft aansprakelijk voor diefstal en schade aan de gehuurde fiets(en) totdat de verhuurder de 

fiets(en) in ontvangst neemt. Bij de start van de verhuurperiode en bij inname van de fiets aan het einde van 

de verhuurperiode wordt gecontroleerd of de fiets in goede staat verkeerd. 

2. Indien bij de controle aan het einde van de verhuurperiode sprake blijkt van schade of vermissing aan/van de 

fiets(en) of accessoire(s) wordt de schade/vermissing direct in rekening gebracht. Onderstaande bedragen 

worden gehanteerd in de volgende situaties. Indien de betreffende schade/vermissing niet wordt vermeld in 

onderstaande lijst wordt door middel van een kostentaxatie door de verhuurder een schadebedrag bepaald. 

 

Sleutel kwijt € 15,-  

Helm kwijt  € 30,- 

Kabelslot kwijt € 30,- 

Lakschade onderdelen € 20,- per onderdeel 

Lakschade frame € 50,- 

Stuur ontzet € 50,- 

Slag in wiel klein € 30,- 

Slag in wiel groot € 100,-  

Voorvork krom € 125,- 

Pedalen krom € 40,- 

Kettingkast kapot € 40,- 

Standaard afgebroken € 25,- 

Zadel schade of vermissing € 40,- 

Spatbord kapot € 35,- 

E-bike middenmoter vermist € 2250,- 

E-bike voorwiel motor vermist € 1300,- 

Accu vermist € 500,- 

Stadsfiets vermist € 700,- 

Tandem vermist € 1000,- 

Oplader schade of vermissing € 85,- 

E-mountainbike vermist € 3500,- 

Kinderzitje voor vermist € 125,- 

Kinderzitje achter vermist € 125,- 

Kinderaanhanger vermist € 500,- 

Hondenaanhanger vermist € 450,- 

Kinderfiets vermist € 350,- 

 

3. De in lid 1 van dit artikel genoemde bedragen worden direct in rekening gebracht bij de huurder. 

4. Bij pech-onderweg neemt huurder contact op met degene die de fiets heeft uitgegeven. In onderling overleg 

wordt afhankelijk van de situatie gekozen om de fiets ter plekke te laten maken, de fietsen goed afgesloten 

achter te laten of ter plekke om te wisselen. De gemaakte onkosten kunnen in bepaalde gevallen worden 

vergoed door LUCAS Fietsen echter alleen als op voorhand uitdrukkelijk door LUCAS fietsen goedkeuring is 

verleend voor het maken van de kosten. 

 

Artikel 6 Kosten tijdens huurperiode 

1. Tijdens de huurperiode zijn alle lasten en belastingen ter zake het gebruik van de fiets(en) voor rekening van 

de huurder. Kosten zoals: stalling, schoonmaak, opladen accu, entreegelden.  

   



Artikel 7 Reserveren/Annuleren 

1. Bij het online reserveren wordt per reservering € 1,- service kosten in rekening gebracht.  

2. Annuleren kan kosteloos, met uitzondering van de reserveringskosten, mits 72 uur van tevoren schriftelijk (e-

mail) kenbaar gemaakt.  

3. Bij een te late annulering wordt 50% van de verhuurkosten in rekening gebracht met een minimum van 1 

verhuurdag per item.  

 

Artikel 8 Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de 

zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de 

overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en 

gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel 

door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd 


