
Uitleen formulier DUO fiets
Se~ienumme~ DUD fiets: PFL203 LFD

Uitlener,

WijZ, locatie de Terp, 8022 BG. Radewijnstraat 1 Zwolle.

Telefoonnummer(reservering): 038 851 57 40

Email adres(reservering):beheerdeterp@wijz.nu

Datum: Handtekening beheer:

Gebruiker*,

Naam 

.......................................................................................
Straat 

.......................................................................................
Postcode 

.......................................................................................
Woonplaats 

.......................................................................................
Telefoonnummer 

.......................................................................................
Email

*Bij het tekenen van dit formulier gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Datum: Handtekening gebruiker:

................................................. .................................................

Vrijwillige bijdrage van €............ ontvangen (2,50 x aantal uren)

Hantekening ontvangst:



Voorwaarden gebruik DUO fiets*

Het gebruik van de fiets valt onder uw eigen verzekering. Het gebruik is geheel

op eigen risico.

Algemene voorwaarden verhuur DUO fiets
1.Het huren van de DUO fiets is mogelijk voor alle inwoners uit Zwolle
De maximale huurperiode is of to stemmen met de verhuurder.
2.Verlenging is mogelijk na overleg met de verhuurder.
Indien de DUO fiets is gereserveerd door een ander is er geen verlenging
mogelijk. De DUO fiets dient gereserveerd en verlengd to worden via
WijZ, beheer de Terp tijdens openingstijden en is of to halen/terug to
bezorgen bij de Terp tijdens openingstijden.
3.Retour bij WijZ, locatie de Terp, dient plaats to vinden op de
afgesproken dag en tijdstip. Bij overschrijding van de huur en zonder
afspraak van verlenging, worden de kosten, in hele uren, in rekening
gebracht.
4.WijZ is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade.
5. Beschadigingen/calamiteiten worden door de gebruiker binnen de
huurtermijn vermeld.
6.Het is niet toegestaan de DUO fiets aan derden uit to lenen of to
verhuren.
7.0 mag de DUO fiets niet verlaten zonder goede bescherming tegen
beschadiging of diefstal.
8.0 dient zorgvuldig met de DUO fiets om to gaan en er voor to zorgen
dat de fiets overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
9.0 dient de DUO fiets in oorspronkelijke staat terug to bezorgen.
Bij uitleen en inleveren dient u de fiets to inspecteren met een
medewerker van WijZ.
10.0 neemt direct contact op met WijZ in geval van grote schade.
Bij een ongeval of vermissing dient u tevens direct melding to doen.


