Algemene voorwaarden testfietsprogramma
Wanneer u gebruik maakt van één of meerdere testmodel(len) van Roger Wijnen sportief fietsen gelden de volgende regels:



















De gebruiker krijgt de fiets in bruikleen*
De fiets blijft eigendom van Roger Wijnen sportief fietsen*
Uitsluitend vooraf gereserveerde fietsen kunnen getest worden*
De gebruiker dient niet zelf aan de fiets(en) te sleutelen*
De gebruiker brengt de fiets schoon terug*
De gebruiker vrijwaart Roger Wijnen sportief fietsen van alle schade ontstaan ten gevolge van (of tijdens) het gebruik van de fiets*
De gebruiker krijgt de fiets uitsluitend in bruikleen voor de afgesproken periode*
De gebruiker dient de fiets ten alle tijden op de afgesproken tijd weer bij Roger Wijnen sportief fietsen ingeleverd te hebben*
Mag om welke reden dan ook, deze termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming van Roger Wijnen sportief fietsen*
Het is verboden de fiets te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen*
De minimum leeftijd voor het reserveren en gebruiken van een testfiets bedraagt 20 jaar*
Bij het ophalen van de fiets(en) dient de gebruiker zich te legitimeren (geldig rijbewijs, geldig paspoort of geldige ID-kaart)*
Bij het testen van een speedbike moet de gebruiker in het bezit zijn van een geldig brommerrijbewijs (type AM)*
Het dragen van een helm is verplicht bij het gebruik van een speedbike (te lenen bij Roger Wijnen sportief fietsen)*
Het uitlenen van de fiets aan een andere gebruiker mag echter de persoon die de fiets gereserveerd heeft blijft aansprakelijk*
Testfietsen zijn verzekerd tegen diefstal* en / of schade*
High speed e-bikes zijn WA-verzekerd (tegen schade veroorzaakt aan derden)*
De gebruiker dient alle bij aanvang overhandigde formulieren en / of sleutels te retourneren bij het inleveren van de fiets*

*Aansprakelijkheid







De gebruiker zet de fiets ten alle tijden op slot, ook als deze op de thuislocatie is gestald.
De fiets is verzekerd tegen diefstal. Mits de gebruiker de fiets heeft afgesloten en in bezit is van de originele fietssleutel(s).
Bij diefstal dient de gebruiker aangifte te doen bij politie en Roger Wijnen sportief fietsen in bezit te stellen van het proces-verbaal.
De fiets is verzekerd tegen val en / of gebruik schade. De gebruiker is echter volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten
gevolge van verkeerd of roekeloos gebruik van de fiets!
Roger Wijnen sportief fietsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en / of letsel ontstaan door een gebeurtenis
tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van Roger Wijnen sportief fietsen voor het ontstaan van de
schade en / of letsel.
De gebruiker vrijwaart Roger Wijnen sportief fietsen van 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 Schade ontstaan ten gevolge van of het gebruik van de fiets dient bij
het inleveren van de fiets altijd te worden gemeld aan een medewerker van Roger Wijnen sportief fietsen.

