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Bruikleenformulier Ontdek de E-bike bij de Rijwielhandelaar
Vul dit bruikleenformulier volledig in. U vindt alle gegevens in de bevestigingsmail. Print het formulier uit,
onderteken het formulier voor akkoord en lever het in bij de Rijwielhandelaar op het moment dat u de E-bike
met alle bijbehorende accessoires afhaalt. Zorg dat u bij het ophalen van de E-bike een geldig
legitimatiebewijs kunt laten zien.
Ondergetekende,
Voorletters en naam gebruiker:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Hierna te noemen ‘Gebruiker’ en Zuid-Limburg Bereikbaar komen het volgende overeen:
-

Gebruiker krijgt gedurende de navolgende proefperiode de volgende door Zuid-Limburg Bereikbaar
toegewezen E-bike in bruikleen:

Startdatum proefperiode:

Einddatum proefperiode:

E-bike ID nummer:

-

-

Gebruiker door ondertekening van deze bruikleenovereenkomst verklaart de e-bike in goede staat
te hebben ontvangen, compleet met de volgende accessoires:
• Fietssleutel;
• Kabelslot;
• Accu en oplader;
• Display bedieningspaneel (indien afneembaar);
mocht de Gebruikers toch een schade bij aanvang van de bruikleenperiode hebben vastgesteld, hij
of zij deze aan dient te geven op het schadeformulier in de bijlage van deze bruikleenovereenkomst;
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-

-

-

-

-

-

-

-

de Gebruikers gedurende de periode dat hij of zij de e-bike in bruikleen heeft, de e-bike als een
“goed huisvader” zal beheren;
de Gebruikers het beheer en gebruik van de e-bike niet zal overdragen aan derde(n) gedurende de
bruikleenperiode. Het recht van de bruikleen is persoonlijk en is niet voor overdracht vatbaar;
de Gebruikers de e-bike alleen zal gebruiken op verharde en daartoe geëigende wegen, de e-bike
niet zwaarder zal belasten dan toegestaan, de e-bike niet op een onveilige locatie zal stallen en
altijd af zal sluiten met de voorgeschreven en met de e-bike aanwezige sloten;
de Gebruikers alvorens hij of zij de e-bike in bruikleen neemt zelf ervoor zorg draagt dat hij of zij
beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering;
de kosten voor onderhoud en reparaties die geen verband houden met regulier gebruik, maar het
gevolg zijn van ongeoorloofd of excessief gebruik voor rekening en risico komen van de Gebruikers.
de Rijwielhandelaar de Gebruikers duidelijke informatie zal verstrekken over de mogelijkheden om
een e-bike bij de deelnemende rijwielhandelaren aan te schaffen;
schade die als gevolg van het gebruik van de e-bike door de Gebruikers wordt veroorzaakt aan
derden, dient te worden verhaald op de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de Gebruikers;
Gebruikers in het geval dat er schade aan de e-bike ontstaat gedurende de bruikleenperiode
onverwijld (telefonisch) contact zal opnemen met de Rijwielhandelaar om hem alle informatie te
verstrekken over de schade en het ontstaan hiervan;
Gebruikers bij schade aan de E-bike per afzonderlijk schadegeval een eigen risico van €35,-(vijfendertig euro) aan de rijwielhandelaar is verschuldigd;
Gebruikers in geval van diefstal van de e-bike een eigen risico van een bedrag van €35,- is
verschuldigd, indien hij/zij de originele bijgeleverde sleutel(s) van de e-bike en een proces-verbaal
van aangifte van diefstal van de e-bike aan de Rijwielhandelaar kan overleggen;
indien Gebruikers in geval van diefstal van de e-bike niet de originele bijgeleverde sleutel(s) van de
e-bike en/of een proces-verbaal van aangifte van diefstal van de e-bike aan de Rijwielhandelaar kan
overleggen, hij/zij de verkoopprijs van de e-bike is verschuldigd aan de Rijwielhandelaar, zoals
vermeld bij de desbetreffende e-bike op www.ontdekdeebike.nl;
de Rijwielhandelaar dit bedrag op de Gebruiker kan verhalen;
de Gebruiker is aansprakelijk voor alle boetes (zoals bekeuringen, parkeerbelasting, naheffingen en
beschikkingen in verband met gepleegde overtredingen en/of strafbare feiten, alsook aanmaningen,
verhogingen en incassokosten inzake boetes), die zijn opgelegd naar aanleiding van het gebruik van
de e-bike in de periode dat de e-bike aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld. Deze boetes en/of
kosten zijn volledig voor rekening en risico van de Gebruiker, ongeacht aan wie deze formeel zijn
opgelegd. Gebruiker is op eerste verzoek van de Rijwielhandelaar verplicht om de betreffende
boete(s) en/of kosten aan de Rijwielhandelaar te vergoeden.
Gebruikers de e-bike uiterlijk op de einddatum van de bruikleenperiode, zoals aangegeven
bovenaan deze bruikleenovereenkomst, bij de Rijwielhandelaar in goede staat dient in te leveren,
compleet met de bijbehorende accessoires, die hij conform deze verklaring in ontvangst heeft
genomen;
dat Gebruikers automatisch, zonder dat hij/zij hiervoor schriftelijk in gebreke behoeft te worden
gesteld, een boete van €15,- per dag verbeurt, tot een maximum van de aanschafprijs van de ebike, zoals vermeld bij de desbetreffende e-bike op ontdekdeebike.nl, indien hij/zij de e-bike niet
tijdig inlevert;
Gebruikers verklaart de Productvoorwaarden – ’Ontdek de E-bike bij de Rijwielhandelaar’ te hebben
ontvangen en gelezen en deze te aanvaarden.
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Privacy
• Gebruiker verleent uitdrukkelijk toestemming aan Zuid-Limburg Bereikbaar om zijn/haar NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mailadres en (profiel)foto op te slaan en te verwerken om:
- de Gebruiker te kunnen informeren over het gebruik van producten en diensten van Zuid-Limburg
Bereikbaar gericht op de verbetering van de mobiliteit van de reiziger en de regionale en stedelijke
bereikbaarheid van Maastricht en Zuid-Limburg;
de Gebruiker periodiek persoonlijke reisinformatie te kunnen verstrekken;
- de gegevens te gebruiken en weer te geven in de on- en offline communicatiemiddelen van ZuidLimburg Bereikbaar;
- de Gebruiker te kunnen benaderen voor onderzoek naar de verbetering van de mobiliteit in de regio
Zuid-Limburg;
- de Gebruiker rechtstreeks te kunnen benaderen voor evaluatiedoeleinden, waaronder het afnemen
van enquêtes over acties van Zuid-Limburg Bereikbaar.
• Zuid-Limburg Bereikbaar mag op basis van de door de Gebruiker verleende toestemming de naam,
(profiel)foto en motivatie tot deelname gebruiken en weergeven in de on- en offline
communicatiemiddelen van Zuid-Limburg Bereikbaar, waaronder de website van Zuid-Limburg
Bereikbaar.
• De verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker door of wegens Zuid-Limburg Bereikbaar
ingeschakelde derden, zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in het Privacy Statement
Zuid-Limburg Bereikbaar (kosteloos beschikbaar via www.zuid-limburg-bereikbaar.nl) en de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

_________________________________________________________________________________________
Gebruiker verklaart de bovenvermelde tekst te hebben gelezen en zich hiermee akkoord te verklaren en
uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.
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