Deventerstraat 20
8102 GC Raalte

Tel.: 0572-351531
www.profileassink.nl
info@profileassink.nl
IBANbanknr. NL90RABO0354531786
OBnr. NL136914937B01
K.v.K. Zwolle 38009541

TARIEVEN FIETSVERHUUR
soort fiets
per dag
midweek
weekend
week
kinderfiets
€ 6,50
€ 12,50
€ 18,50
€ 29,50
volwassen fiets 7/8 versn.
€ 10,00
€ 19,00
€ 29,00
€ 47,00
electrische fiets
€ 19,50
€ 39,00
€ 59,00
€ 99,00
moederfiets incl. zitjes
€ 12,50
€ 24,00
€ 35,00
€ 59,50
Weekend is van vrijdag 12:00 uur tot dinsdag 12:00 uur (maandags gesloten). Midweek is van dinsdag 12:00
uur tot vrijdag 12:00 uur. Fietsen inleveren op zondag en maandag is mogelijk. Eventueel is in overleg mogelijk
om fietsen op maandag op te halen.

BEZORGKOSTEN
Totale afstand*

kosten per fiets**

01 – 20 km
€ 3,00
21 – 40 km
€ 4,00
41 – 60 km
€ 5,00
61 – 80 km
€ 6,00
81 – 100 km
€ 7,00
Bezorgen vanaf een huurbedrag (excl. bezorgkosten) van € 35,00.
* Totale afstand is het aantal kilometers dat wordt gereden voor het bezorgen, het terugrijden en
het eventueel weer ophalen van de fietsen.
(De afstand (enkele reis) tussen Rudi Assink en Erve Klijnevink is 7 km)
** Bezorgkosten beginnen bij een minimaal aantal van 4 fietsen (dus € 12,00).

HUURVOORWAARDEN:
-

De huurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen en weer in te zullen
leveren.
De huurder draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht.
De huurder is aansprakelijk voor de schade aan de fiets tengevolge van diefstal/beschadiging.
De fiets dient daarom altijd afgesloten te worden weggezet en zoveel mogelijk in een
bewaakte fietsenstalling te worden gestald.
Wordt een reservering op de dag van ophalen geannuleerd ten gevolge van bijv. regen dan is
men 50% van de huursom verschuldigd.

OPENINGSTIJDEN:
zondag/maandag gesloten
dinsdag/woensdag/donderdag 8:30 – 18:00 (middagsluiting 12:30 – 13:00)
vrijdag 8:30 – 21:00 (middagsluiting 12:30 – 13:00)
zaterdag 8:30 – 17:00 (geen middagsluiting)

