
EasyFiets VOF, gevestigd te Hoge Rijndijk 94S, 2313 KL Leiden, 
Kamer van Koophandel 63239620, hierna te noemen “EasyFiets”,

en
Abonnementhouder bij EasyFiets, hierna te noemen “Leaser”.

Algemene voorwaarden Particulieren EasyFiets

1. Voorwaarden
1.1 Leaser moet in het bezit zijn van een bankrekeningnummer van een 
Nederlandse bank óf bij ontvangst van de fiets het volledige huurbedrag 
inclusief borg betalen aan EasyFiets.
1.2 Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle niet-zakelijke klanten van 
EasyFiets.

3. Leasevorm
EasyFiets maakt gebruik van operationeel leasen. Dit houdt in dat 
Leaser gebruik kan maken van een fiets van EasyFiets tegen een in deze 
algemene voorwaarden gestelde vergoeding. Als de fiets kapot gaat kan 
Leaser deze inruilen voor een andere fiets. De fiets blijft ten alle tijden 
eigendom van EasyFiets, het doorverkopen of overkopen van deze fiets 
is niet mogelijk.

4. Betaling
4.1 Er wordt vooruit betaalt zodat Leaser op elk moment kan stoppen 
zonder naheffing. Indien Leaser op de eerste dag van de maand een fiets 
in bezit heeft dient Leaser voor de desbetreffende maand te betalen.
4.2 Abonnementsgelden worden automatisch van de rekening van 
Leaser geïncasseerd. Leaser is zelf verantwoordelijk voor correcte 
afschrijving van abonnementsgelden.
4.3 EasyFiets maakt voor de automatische incasso gebruik van Payment 
Service Provider Mollie. Leaser geeft toestemming deze partij namens 
EasyFiets abonnementsgelden van zijn/haar rekening af te schrijven. 
4.4 Indien het maandbedrag niet binnen 14 dagen na het begin van 
de maand op de rekening van EasyFiets staat houdt EasyFiets zich het 
recht voor de fiets in beslag te nemen.
4.5 Het rekeningnummer van EasyFiets is NL05 RABO 0305 5404 59, 
tnv EasyFiets.

5. De fiets
EasyFiets streeft ernaar de fietsen zo compleet mogelijk aan te leveren 
bij Leaser. Het uitgangspunt is echter een fiets waar je op kan fietsen; 
niet meer, niet minder. Deze bevat naast de essentiële onderdelen in 
ieder geval:
  - Voor- en achterlicht  - Bel
  - AXA Slot   - Standaard
Het is Leaser toegestaan een proefrit te maken op een fiets alvorens 
deze in gebruik te nemen.

 6. Gebruik fiets
6.1 Fiets omruilen - Leaser kan ten alle tijden zijn/haar fiets kostenloos 
omruilen voor een andere bij EasyFiets. 
6.2 Fiets reparaties - Leaser kan ten alle tijden zijn/haar fiets kostenloos 
laten repareren bij EasyFiets. Indien de fiets total loss is krijgt Leaser 
een vervangende fiets van EasyFiets.
6.3 Gestolen fiets - Indien de fiets gestolen wordt verliest Leaser de 
betaalde borg. Indien Leaser een nieuwe fiets wil dient hij/zij opnieuw 
borg betaalt te worden. Na elke diefstal wordt het borgbedrag verhoogd 
met € 9,-. 
6.4 Fiets total loss - Indien het vermoeden bestaat dat de schade aan de 
fiets het resultaat is van roekeloos rijgedrag van Leaser houdt EasyFiets 
zich het recht voor de borg in te houden.
6.5 Stoppen met leasen - Leaser kan op elk moment stoppen met 
leasen maar uitsluitend ná inlevering van de fiets bij EasyFiets. Bij het 
inleveren van de fiets dienen ook alle sleutels ingeleverd te worden. 
Leaser heeft geen recht op restitutie van abbonnementsgelden.

6.6 Sleutels - Omdat de fietsen eigendom zijn van EasyFiets is er altijd 
een reservesleutel in bezit van EasyFiets. Het is Leaser niet toegestaan 
een sleutel na te laten maken. Bij verlies van een sleutel stelt EasyFiets 
een vervangend exemplaar ter hand. De kosten hiervoor zijn € 9,-. 
EasyFiets kan gebruik maken van de reservesleutel indien Leaser niet 
voldoet aan betalingen, zie Betalingen.

7. Misbruik
EasyFiets houdt zich het recht voor het leasecontract per direct te 
beëindigen in de volgende gevallen:
• Doorverkoop door Leaser van een leasefiets aan derden.
• Verhuur of lease door Leaser van een leasefiets aan derden.
• Agressief gedrag van Leaser tegenover medewerkers van EasyFiets.
• Onverantwoordelijk, roekeloos of oneigenlijk gebruik van    
   de fiets door Leaser.
Bij beëindiging van het leasecontract op een van bovenstaande 
gronden, behoudt EasyFiets zich het recht voor om de nog te betalen 
termijnen onmiddellijk op te eisen van Leaser. 

8. Wijzigingen
Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering. Leaser 
wordt per email op de hoogte gehouden van eventuele veranderingen. 
Leaser verbindt zich reeds voor nu, om alsdan gebonden te zijn aan de 
nieuwe algemene voorwaarden.

9. Niet nakomen verplichtingen
Zowel Leaser als EasyFiets heeft het recht het abbonnement per 
direct te beëindigen indien de wederpartij diens verplichtingen zoals 
beschreven in deze Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in 
ernstige mate niet is nagekomen. Bij beëindiging van het abonnement 
door EasyFiets, behoudt EasyFiets zich het recht voor om de nog te 
betalen termijnen onmiddellijk op te eisen van Leaser. 

10. Aansprakelijkheid EasyFiets
Leaser is op de hoogte van het feit dat EasyFiets geen WA-verzekering 
heeft afgesloten voor de fiets. Derhalve aanvaardt EasyFiets geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, waaronder directe en indirecte schade, 
welke is veroorzaakt door Leaser met de fiets aan personen en/of zaken. 
Leaser verplicht zich om EasyFiets te vrijwaren van elk soort schade, 
die door zijn toedoen en/of door de fiets aan personen en/of zaken is 
ontstaan.

11. Nederlands recht
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

12. Bevoegdheid rechtbank
Bij eventuele geschillen tussen EasyFiets en Leaser, is de bevoegde 
rechtbank de rechtbank te Den Haag om kennis te nemen van het 
geschil.


