Algemene voorwaarden Zeeuwse Picknick Bakfiets - versie 2017
Het besturen van de bakfiets
-

Maximaal 1 volwassen persoon kan en mag de bakfiets besturen.
Het is niet toegestaan om kinderen de bakfiets te laten besturen.
De Zeeuwse Picknick Bakfiets heeft elektrische ondersteuning; in verband met uw veiligheid
bedraagt de maximum snelheid met de bakfiets 20km per uur.
Gedurende de huurperiode mag de bakfiets niet worden uitgeleend aan derden.

De bak van de bakfiets
-

Maximaal 4 kindjes (tot circa 7 jaar) kunnen plaatsnemen in de bakfiets.
(gordels aan = verplicht)
Het is niet toegestaan om volwassen passagiers plaats te laten nemen in de bak.
Het is niet toegestaan om honden in de bakfiets te laten plaatsnemen. (tenzij dit vooraf is
besproken en akkoord is bevonden)
Het is mogelijk om 1 maxicosi in de bakfiets te plaatsen op eigen risico.
Het vervoeren van eigen extra bagage in de bak is op eigen risico.

De bagagedrager van de bakfiets
-

Het is niet toegestaan om volwassenen of kinderen plaats te laten nemen op de
bagagedrager.
Het is niet toegestaan om extra bagage te vervoeren op de bagagedrager.

Standaard Picknick Uitrusting
-

-

De standaard picknickuitrusting van de bakfiets bestaat uit:
- 4 borden
- 4 messen
- scherp mesje
- flesopener
- 4 glazen
- 4 vorken
- kleine snijplank
- koeltas (indien picknick is besteld)
- servetten
- 4 lepels
- afvalzakje
- picknickkleed
Tijdschriften, spelletjes voor onderweg, routekaart met picknicklocaties.

Reserveren
-

-

Reserveren kan op de volgende manieren:
1. Via onze website: www.deplantagefruit.nl (online invulformulier)
2. Per e-mail info@deplantagefruit.nl
De reservering is definitief nadat u bericht van ons heeft ontvangen.
Minimaal 24 uur voor aanvang moet de reservering gemaakt en bevestigd zijn.
Met het maken van een reservering, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Huurprijs & betaling
-

De prijs voor het huren van 1 bakfiets is:
De prijs voor het huren van 1 extra gewone fiets is:
De prijs van 1 persoon Lunch Picknick is:
De prijs van 1 persoon Borrel Picknick is:
De prijs van 1 persoon Kids Picknick is:

€ 29,50 per dag
€ 15,00 per dag
€ 14,50 p.p.
€ 19,50 p.p. (minimaal 2 pers.)
€ 8,50 p.p.

-

De prijzen van extra opties voor de picknick kunt u vinden op onze website of zijn op maat
gemaakt in een offerte voor u.
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
U kunt de huurprijs en de eventuele picknick op de dag zelf betalen, contant of per pin in
onze Landwinkel.

Annuleren of wijzigen
-

De reservering kan 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.
Bij het niet afhalen van de bakfiets inclusief picknick (no show) zal het volledige bedrag van
de reservering in rekening worden gebracht.
Annuleren of wijzigen van een reservering via info@deplantagefruit.nl of telefonisch via
0113-381627.

Afhalen en terugbrengen
-

-

-

De Zeeuwse Picknick Bakfiets kan worden afgehaald vanaf 10:00 uur. Vroeger afhalen is
mogelijk in overleg.
U dient zich bij het afhalen van de bakfiets te legitimeren.
U wordt geacht, direct na ontvangst van de gehuurde materialen deze te hebben
gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient u dit terstond bij
ons te melden.
De Zeeuwse Picknick Bakfiets dient vóór 17:00 uur te zijn teruggebracht. Later terugbrengen
is mogelijk in overleg. Bij later terugbrengen zonder overleg brengen wij € 15,- meerkosten in
rekening per uur dat de bakfiets te laat wordt teruggebracht. De uren worden naar boven
afgerond op hele uren.
De Zeeuwse Picknick Bakfiets, huurfietsen en bijbehorende spullen dienen netjes, schoon en
onbeschadigd te worden ingeleverd, wij verwachten dat er netjes en zorgvuldig met de
geleverde spullen wordt omgegaan.

Aansprakelijkheid en schade
-

-

-

Gebruik van de Zeeuwse Picknick Bakfiets, de huurfietsen, kinderzitjes en/of de
picknickspullen is geheel voor eigen risico van de huurder. De huurder draagt ten volle de
wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derde wordt toegebracht.
De huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar veiligheid en voor de veiligheid van zijn
of haar gezelschap en dient te allen tijde de geldende verkeersregels op te volgen.
Boetes voor openbaar drankgebruik, verkeersboetes e.d. zijn voor rekening van de huurder.
Bij schade of pech met de bakfiets dient u direct contact op te nemen met ons via 0113381627.
Schade die ontstaat aan de Zeeuwse Picknick Bakfiets, de huurfietsen en de picknickspullen
door toedoen van de huurder zal worden verhaald op de huurder.
Zet de Zeeuwse Picknick Bakfiets en de huurfietsen altijd op slot. Bij diefstal zonder dat de
bakfiets en/of huurfietsen op slot stonden, zal de nieuwwaarde worden verhaald op de
huurder.
Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de bakfiets
draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen
aansprakelijkheid.

Contactgegevens en vertrekpunt Zeeuwse Picknick Bakfiets.nl
Landwinkel & Camperplaats de Plantage
Kaasgat 4a
4416 PP Kruiningen/Yerseke
T: 0031 (0) 113 – 381627
E: info@deplantagefruit.nl
I: www.deplantagefruit.nl

Naam huurder:
Datum:

Voor akkoord:

