HUURCONTRACT

PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN
ZILVERMEER
Departement Vrije Tijd

Verblijfsgegevens (zilvermeer):

FIETSEN
Boekingsnummer: .........................................
Periode: .......................................................
Plaats: .........................................................

Persoonsgegevens VERANTWOORDELIJKE:
Naam: ............................................. Voornaam: ..................................................
Adres: .............................................. Nr. : ............................................................
Postcode: ......................................... Gemeente: ...................................................
Land: ...............................................
Email: ..............................................
Telefoonnr : ...................................... GSM: ...........................................................
Geboortedatum: ................................
Nr. Identiteitskaart: ...........................

DAMES

Rijksregisternr.(België) : ...........................

HEREN

KINDER

Aantal:
Damesfietsen: (nummers) .......................................................................................
Herenfietsen: (nummers) ........................................................................................
Kinderfietsen: (nummers) .......................................................................................

Voor gelezen en akkoord verklaard, namens de huurder:
Datum en Plaats: .............................. Handtekening: ..............................................

Reglement: zie achterzijde
Zilvermeerlaan 2 | B-2400 Mol T +32 (0)14 82 95 00
www.zilvermeer.be | camping@zilvermeer.be
BTW BE 0541.413.814 | IBAN BE 15 7775 9989 1930 | GKCCBEBB
N:\5_Verblijfsrecreatie\5_8_Formulieren_en_publicaties_Verblijfsrecreatie\Nieuw 2017\Fietsverhuur\Huurcontract fietsen.docx

REGLEMENT FIETSVERHUUR
1. De fietsen zijn beschikbaar tussen 8 u en 20 u. Indien de fiets niet tijdig ingeleverd
wordt, is bijkomend huurgeld voor één kalenderdag verschuldigd, per begonnen
kalenderdag die de verhuringsperiode overschrijdt. Voortijdige inlevering van de fiets(en)
geeft geen recht op terugbetalingen.
2. De huurder is verplicht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.
3. Aan niet-vergezelde personen jonger dan 16 jaar wordt geen fiets verhuurd.
4. Bij de inlevering van de fiets dient de huurder het huurcontract voor te leggen. De datum
en de handtekening die er door de verhuurder op aangebracht worden, gelden als bewijs
van inlevering van de fiets.
5. Ingeval de huurder door overmacht (ongeval, ziekte,…) verhinderd is zelf de fiets in te
leveren of aangifte te doen van verlies of ongeval, dan zal hij/zij ervoor zorgen deze
verplichtingen na te leven door tussenkomst van een derde persoon.
6. Bijkomende huurgelden of vergoedingen voor diefstal, verlies of beschadiging zullen
onmiddellijk door de huurder betaald worden.
7. De huurder zal zich VOORAF vergewissen van de goede staat van de fiets. De huurder
draagt alleen de volle verantwoordelijkheid voor om het even welke schadelijke gevolgen
die voortvloeien uit ongevallen of uit de uitvoering van dit huurcontract . De verhuurder
kan niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij bij zware fout of indien (en in de mate dat)
een ongeval het gevolg is van mankementen aan de fiets.
8. De huurder zal elk ongeval of elke schadeberokkening onmiddellijk melden bij het
inleveren van de fiets.
9. De huurder blijft aansprakelijk voor elke schade wegens diefstal, verlies of beschadiging
van de verhuurde fiets of zijn onderdelen.
10. Door de ondertekening van het huurcontract verklaart de huurder zich akkoord met
bovenstaande huurvoorwaarden en met het huishoudelijk reglement van het Provinciaal
Domein Zilvermeer.

U verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. De door u verstrekte gegevens
zullen door het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, met maatschappelijke zetel te Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol worden verwerkt conform de
toepasselijke wetgeving inzake privacy. De opgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de administratieve afhandeling van uw
verblijf op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer en om u te contacteren in verband met uw verblijf indien dit nodig zou zijn. De verwerking
van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden. Promotionele zaken (vb. kaarten voor
evenementen en dergelijke) zullen NIET automatisch worden verstuurd indien u niet heeft ingestemd met gebruik van uw gegevens voor
commerciële doeleinden.
Uw gegevens zullen enkel worden doorgegeven indien het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer daartoe verplicht is op verzoek van de
gerechtelijke autoriteiten of op grond van een wettelijke verplichting.

Voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar onze website www.zilvermeer.be waar u ons privacybeleid
kan terug vinden. Een papieren versie van ons privacybeleid is te verkrijgen aan de ontvangstbalie.

Ik abonneer me op de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van de provinciale activiteiten binnen het Provinciaal
Recreatiedomein Zilvermeer.
Nieuwsbrief Pennenzakkenrock
Nieuwsbrief Algemeen
Nieuwsbrief camping

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van commerciële aanbiedingen (aanbiedingen en verkoopgerichte communicaties aan abonnees
en kampeerders, zoals daar frequent voorkomen: kaarten voor evenementen die niet toegankelijk zijn zonder ticket (Legacy, …), maar ook
eventuele verkoop van een afgestane uniforme berging die kan worden aangeboden aan de kampeerders voor verkoop aan hoogste bieder)

Ik geef het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer toestemming om mijn gegevens enkel te gebruiken voor de inschrijving op de nieuwsbrief. Het
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer respecteert de toepasselijke wetgeving inzake privacy. U heeft het recht om o.a. uw gegevens te
raadplegen, te verbeteren, te wissen. Voor meer informatie raadpleeg ons Privacybeleid.
Als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven door het daartoe voorziene vakje aan te vinken in de nieuwsbrief.

