Algemene voorwaarden KrukkenGroningen.nl
1. De huurovereenkomst start de dag dat KrukkenGroningen.nl de loopkrukken overdraagt aan de
huurder. Deze eindigt de eerste dag dat de huurder KrukkenGroningen.nl de mogelijkheid geeft
om de loopkrukken weer terug te nemen, ook als KrukkenGroningen.nl deze mogelijkheid niet
gebruikt. De huurtermijn wordt afgerond per hele weken. De huurder is verantwoordelijk voor
het opnemen van contact met KrukkenGroningen.nl wanneer de krukken weer opgehaald
kunnen worden. De huurder en KrukkenGroningen.nl mogen de huurtermijn op elk moment
beëindigen, maar dienen dit wel direct kenbaar te maken aan de andere partij.
2. KrukkenGroningen.nl hanteert een huurprijs van € 5,- per week. Naast de huurprijs worden er
bezorgkosten gerekend, dit is voor zowel het bezorgen als terughalen van de krukken. De
bezorgkosten zijn € 10,- voor bezorgingen binnen het bezorggebied (zie website:
krukkengroningen.nl). Voor bezorgingen buiten het bezorggebied wordt in overleg een
bezorgprijs vastgesteld. Indien met de huurder een tijdstip voor de aflevering of retour halen
van de loopkrukken is overeengekomen en de huurder is dan niet aanwezig, dan is
KrukkenGroningen.nl gerechtigd extra bezorgkosten in rekening te brengen. In overleg kan de
huurder de loopkrukken ook bij KrukkenGroningen.nl ophalen. Er worden dan geen
bezorgkosten in rekening gebracht.
3. KrukkenGroningen.nl stuurt na de huurtermijn een factuur naar het opgegeven e-mailadres. Als
de huurtermijn langer duurt dan 28 dagen, stuurt KrukkenGroningen.nl na iedere 28 dagen een
tussentijdse factuur en een eindfactuur na het retourneren van de loopkrukken. Voor iedere
factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Het verschuldigde bedrag moet binnen de
betalingstermijn door de huurder worden overgemaakt op het door KrukkenGroningen.nl
doorgegeven rekeningnummer. In overleg kan ook contant betaald worden binnen de
betalingstermijn.
4. KrukkenGroningen.nl garandeert dat de loopkrukken in goede staat zijn en test de loopkrukken
regelmatig. Gebreken aan de loopkrukken worden bij levering, voor het tekenen van de
overeenkomst, gemeld. Als de huurder van mening is dat de loopkrukken bij levering niet in
goede staat zijn, wordt hij geacht dat direct met KrukkenGroningen.nl te delen, opdat
KrukkenGroningen.nl het probleem kan oplossen. Als de huurder geen melding maakt van een
gebrek, gaat KrukkenGroningen.nl ervanuit dat de loopkrukken in goede staat zijn afgeleverd.
KrukkenGroningen.nl verklaart dat eventuele gebreken, die later door de huurder ontdekt
worden, onbekend waren bij KrukkenGroningen.nl en dat KrukkenGroningen.nl redelijkerwijs
niet van het bestaan van deze gebreken had kunnen weten.
5. De huurder is verplicht de loopkrukken alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze
bestemd zijn en mag het maximum gebruikersgewicht niet overschrijven. De huurder mag geen
veranderingen aan de loopkrukken aanbrengen. De huurder mag de loopkrukken niet aan
derden beschikbaar stellen. De huurder is verplicht de loopkrukken verstandig en voorzichtig te
gebruiken. KrukkenGroningen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het overtreden
van de voorgenoemde voorwaarden in dit artikel.
6. De verhuurder is verplicht de loopkrukken in te leveren aan het einde van de huurtermijn. De
loopkrukken moeten schoon en in dezelfde staat als aangeleverd, ingeleverd worden bij
KrukkenGroningen.nl. KrukkenGroningen.nl is gerechtigd beschadiging, verlies of verontreiniging
van de krukken tijdens de huurtermijn in rekening te brengen bij de huurder. De vergoeding die
de huurder verschuldigd is, is maximaal de nieuwprijs van de loopkrukken. De huurder is
verplicht melding te maken van beschadiging, verlies of verontreiniging.
7. KrukkenGroningen.nl gaat vertrouwd om met persoonsgegevens van huurders en deelt deze
niet met derden.
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