
Onbezorgd op weg voor
maar 10% van de huurprijs 

Zorgeloos
Onderweg
pakket
Met ons Zorgeloos
onderweg pakket
bent u tijdens de
huurperiode ver-
zekerd tegen schade
en diefstal en kunt
u zorgeloos op weg.

Hiernaast leest u wat onder deze regeling 
valt en wat uw rechten en plichten zijn:

Onbezorgd fietsen!

Pechhulp
Pech onderweg? Binnen 2 uur verhelpen
wij het probleem, tijdens openingstijden
en binnen een straal van 30 kilometer van 
de winkel waar u de fiets heeft gehuurd. 

Schade door diefstal
Schade na diefstal? Deze én de gevolg-
schade zijn gedekt met het Zorgeloos
onderweg pakket.

Schade aan uw fiets
Schade aan uw fiets? Die is gedekt bij uw 
(elektrische) fiets, ook als de schade uw 
eigen schuld is.

4

4

4

www.fietsverhuurzeeland.nl

Diefstal of schade                     
Indien nodig krijgt u gedurende de looptijd
van het Zorgeloos Onderweg pakket een
vervangende fiets geleverd.

Niet gedekt                      
De schade die u met uw fiets aan anderen
veroorzaakt is niet gedekt. Hiervoor heeft
u de aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren (AVP) nodig.

Snel melden
Meldt eventuele schade of diefstal zo snel
mogelijk. In geval van diefstal bent u verplicht 
om aangifte bij de politie te doen.

Dekkingsbeperkingen
Wij vergoeden geen schade bij diefstal als uw 
huurfiets niet op slot stond of wanneer u de 
sleutels van de huurfiets niet kunt overleggen.

Kosten
De kosten voor het Zorgeloos onderweg
pakket zijn 10% van de totale huurkosten.

Betaling
U betaalt het bedrag in één keer vooruit, zowel 
online als in de winkel. Het Zorgeloos onderweg 
pakket begint vanaf het moment dat u huurt en 
loopt tot het huurcontract afloopt. Het contract 
wordt automatisch beëindigd na inlevering van 
de fiets.

Annuleren
Annuleren is mogelijk tot 21.00 op de dag voor 
aanvang van de verhuurdag. U ontvangt de 
totale huurkosten terug met aftrek van de
kosten voor het Zorgeloos onderweg pakket.

Eigen risico 
Er is geen eigen risico van toepassing bij
schade en diefstal.


