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 Toepasselijkheid 
In deze algemene voorwaarden staan de afspraken die gelden voor het gebruik van de fiets. Deze 

voorwaarden zijn van toepassing op alle leasecontracten die Hellorider sluit met consumenten (jij/jou).   

 Rechtsverhouding 
1. Het leasecontract heeft als doel om aan jou het gebruiksrecht van de fiets te verschaffen. Jij verkrijgt 

niet het (juridische, economische en fiscale) eigendom van de fiets.  

2. Hoewel er aan het einde van het leasecontract een mogelijkheid is tot koop van de fiets, betreft het 

leasecontract geen goederenkrediet. Jij hebt geen plicht om de fiets aan het einde van het 

leasecontract te kopen.  

 Totstandkoming leasecontract en (startdatum) leasetermijn 
1. Het leasecontract komt tot stand zodra jij de door ons elektronisch aangeboden overeenkomst tekent. 

Jij ontvangt hiervan een kopie per e-mail. 

2. Je hebt na het tekenen een bedenktijd van 14 dagen waarin je zonder opgaaf van reden en zonder 

kosten kunt ontbinden. Alles wat je moet weten over deze bedenktijd kun je vinden op de website van 

Hellorider. 

3. De leasetermijn start op de datum dat de fiets aan jou wordt geleverd. De totale leasetermijn (het 

aantal maanden) staat aangegeven in het door jou getekende leasecontract. Na het verstrijken van de 

duur van de leasetermijn eindigt het leasecontract van rechtswege. 

4. Indien je bericht krijgt dat je jouw fiets kan ophalen dan vragen we je dit binnen 14 dagen te doen. 

Komt het bericht gedurende jouw bedenktijd van 14 dagen, dan vragen we je de fiets af te halen 

binnen 14 dagen na het verlopen van deze bedenktijd. Indien je dit niet doet, dan start de leasetermijn 

na het verlopen van deze 14 dagen. 

5. Indien je binnen 14 dagen nadat jij de leaseovereenkomst hebt ondertekend de leasefiets kan en wilt 

ophalen dan dien je afstand te doen van jouw herroepingsrecht door de Afstandsverklaring Bedenktijd 

mee te nemen naar de dealer en ter plekke te ondertekenen. De Afstandsverklaring Bedenktijd kan je 

vinden op de website van Hellorider. 

6. Hellorider mag de maandelijkse leasevergoeding in de volgende gevallen wijzigen: 

➢ als na ondertekening van de overeenkomst belastingen of heffingen in verband met het bezit of 

gebruik van  het voertuig gewijzigd worden. Voorbeelden van deze belastingen zijn de BTW en 

Assurantiebelasting. Deze verhogingen van de leasevergoeding kunnen ook plaatsvinden binnen 3 

maanden na ondertekening van het Leasecontract. 

➢ als na ondertekening van de overeenkomst nieuwe belastingen of heffingen in verband met het 

bezit of het gebruik van het voertuig worden ingevoerd. Ook deze verhogingen kunnen 

plaatsvinden binnen 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst. 

➢ als tussen de ondertekening van de overeenkomst en de aflevering van het voertuig de 

aanschafprijs van het voertuig wordt verhoogd.  Hellorider informeert jou hier zo snel mogelijk 

over. Indien je niet akkoord gaat met de verhoging kan je de leaseovereenkomst binnen 14 dagen 

nadat Hellorider jou van die verhoging op de hoogte heeft gesteld ontbinden.  

➢ als de verzekeringspremie wijzigt. 

https://hellorider.com/private-lease
https://hellorider.com/private-lease


 Registratie van de overeenkomst en betalingsachterstanden onderdelen 
De leaseovereenkomst, de daarbij behorende financiële verplichtingen en eventuele 

betalingsachterstanden worden door Hellorider niet gemeld bij de Stichting Bureau Krediet Registratie 

(BKR). 

 De onderdelen van het leasetarief 
1. De maandelijkse leasevergoeding (die inclusief BTW is) omvat de volgende kosten: 

➢ Afschrijving en rente van de fiets en geleverde accessoires; 

➢ Reparaties en onderhoud (zie nader artikel 8) 

➢ Verzekering (zie nader artikel 9); 

➢ Vervangende fiets bij reparaties/pech (zie nader artikel 10); 

➢ Pechhulp (zie nader artikel 11); 

➢ (in geval van een speed pedelec), de kosten voor het op kenteken zetten van de fiets; 

➢ Administratiekosten. 

 Levering leasefiets 
Bij de bestelling van de fiets en de accessoires word je geïnformeerd over de verwachte leverdatum en 

kies je jouw gewenste dealer. Bij deze dealer kan je jouw fiets ophalen zodra de bestelling gereed is. 

Neem je legitimatiebewijs hiervoor mee.  

 Betaling 
1. De maandelijkse verschuldigde leasevergoeding wordt voorafgaand aan de maand gefactureerd.  

2. Mocht jij andere vergoedingen aan Hellorider verschuldigd zijn (bijv. eigen risico in geval van schade), 

dan worden deze maandelijks achteraf gefactureerd.  

3. De betaaltermijn is 7 dagen. De verschuldigde bedragen worden 7 dagen na verzending van de factuur 

per automatische incasso geïncasseerd.    

 Gebruik fiets 
1. Jij dient als ‘goed huisvader’ met de fiets en accessoires om te gaan. Dit betekent onder andere dat je 

ervoor zorgt dat de fiets wordt onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Tevens dien je 

de fiets bij een defect zo spoedig mogelijk te laten repareren.  

2. Jij mag voor eigen rekening accessoires toebrengen aan de fiets, op voorwaarde dat de fiets daardoor 

niet beschadigd raakt en dat je de fiets op het eind van het leasecontract in de oorspronkelijke staat 

teruggeeft.  

3. Jij mag de fiets niet voor commerciële doeleinden gebruiken (zoals bijvoorbeeld pakketbezorging of 

verdere commerciële verhuur). Ook mag je de fiets niet verpanden of op een andere manier 

bezwaren.  

4. Als een derde beslag op de fiets legt of wil leggen, dan informeer je ons direct en laat je die derde 

weten dat de fiets van Hellorider geleased is en niet jouw eigendom is. 

5. De fiets mag door iedereen bestuurd worden, tenzij de aard van de fiets of de wegenverkeerswet een 

hogere leeftijd voorschrijft, dan geldt die hogere leeftijd. Voor speed pedelecs hanteert Hellorider een 

minimale leeftijd voor de berijder van 21 jaar. De berijder dient tevens in het bezit te zijn van een 

rijbewijs met het type AM of B. 

6. Jij bent aansprakelijk voor alle boetes en gevolgen van andere maatregelen met het gebruik van de 

fiets. Boetes en dergelijke ontvang jij rechtstreeks door de boete-innende instanties. Jij bent zelf 

verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afwikkeling van de boete.   



 Reparatie en onderhoud 
1. Met uitzondering van schade (zie hierover artikel 9 ”verzekering”), vermissing, en onderstaande 

kosten, komen alle kosten ten aanzien van onderhoud en reparatie voor rekening van Hellorider. Voor 

jouw rekening komen de volgende kosten:  

➢ alle kosten ten aanzien van accessoires die niet in het leasecontract staan vermeld; 

➢ kosten vanwege onjuist of onzorgvuldig gebruik c.q. onderhoud van de fiets (denk aan te zware 

belasting van de bagagedrager); 

➢ kosten vanwege excessief veel gebruik van de fiets (d.w.z. dat er door jou veel meer van de fiets 

gebruikt wordt gemaakt dan gebruikelijk is); 

➢ extra kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig onderhouden of repareren van de fiets;  

➢ kosten voor het maken van een nieuw slot c.q. sleutel; 

2. Je fiets heeft zo nu en dan onderhoud nodig. Tijdens een onderhoudsbeurt worden alle relevante 

onderdelen en functies van de fiets gecontroleerd. Laat je fiets dus zo nu en dan (ongeveer 1 keer per 

jaar) controleren door jouw dealer.  

3. Reparatiekosten die door de verzekering zijn gedekt worden conform de verzekeringsvoorwaarden 

afgewikkeld. 

4. Hellorider is niet gehouden om enkel visuele beschadigingen van de fiets (die niet het veilig gebruik 

van de fiets belemmeren) te repareren. 

5. Jij mag zelf geen reparaties en onderhoud (laten) uitvoeren aan de fiets, met uitzondering van: (i) 

eenvoudige reparaties (zoals het vervangen/plakken van een band); en (ii) door jouzelf aangebrachte 

accessoires. Als je zelf dergelijke reparaties en onderhoud laat uitvoeren, komen de kosten voor eigen 

rekening.  

6. Voor het laten uitvoeren van reparaties en onderhoud kan je contact opnemen met een dealer die is 

aangesloten bij Hellorider. Deze kan je hier vinden: www.hellorider.com. Let op, voor sommige fietsen 

kan je niet bij iedere dealer terecht. Of dat voor jouw fiets ook geldt, kan je ook zien op de hiervoor 

genoemde webpagina. 

7. Bij het inleveren van je fiets bij de dealer voor onderhoud of reparatie moet je aan de dealer melden 

dat het een leasefiets van Hellorider betreft.  

 Verzekering 
1. De fiets (maar niet de accessoires) wordt door ons verzekerd voor schade en diefstal (en, in geval van 

een speed pedelec, voor wettelijke aansprakelijkheid). Is er sprake van schade of diefstal, dan ben jij 

verplicht om alles te doen wat in de verzekeringsvoorwaarden staat. De verzekeringsvoorwaarden 

vind je op de website van Hellorider. 

2. Als er sprake is van een eigen risico onder de verzekering, dan komen die kosten voor jouw rekening. 

Hetzelfde geldt indien de schade c.q. de diefstal niet (volledig) wordt gedekt door de verzekering en de 

oorzaak daarvan aan jou kan worden toegerekend; die (schade)kosten dien jij te betalen.  

3. De verzekeraar mag zijn verzekeringsvoorwaarden tussentijds wijzigen. Is dat het geval, dan 

verstrekken wij jou die nieuwe voorwaarden. Vanaf het moment dat de nieuwe voorwaarden aan jou 

zijn verstrekt, zijn deze van toepassing. 

 Leenfiets 
1. Indien de periode dat je je fiets niet kan gebruiken in verband met schadeherstel, reparatie of 

onderhoud langer dan 2 werkdagen is, dan kan je gebruikmaken van een leenfiets. Vraag hierna bij de 

dealer.  
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2. De leenfiets wordt verstrekt door de dealer waar je de fiets voor service hebt ingeleverd. 

3. De leenfiets zal in beginsel vergelijkbaar zijn aan de fiets de je least, tenzij sprake is van een speed 

pedelec. Mocht een vergelijkbare fiets niet beschikbaar zijn, dan krijg je een andere fiets te leen. 

4. Als je de leasefiets weer gaat ophalen, dien je de leenfiets in goede staat in te leveren. Je bent 

verplicht om de leenfiets binnen 5 werkdagen, nadat de dealer jou heeft laten weten dat de leasefiets 

kan worden opgehaald, in te leveren. Lever je de leenfiets te laat in, dan zijn we gerechtigd om per 

dag een vergoeding van €10 in rekening te brengen bij degene die de leenfiets inlevert, met een 

maximum van €40 euro. 

5. Heb je schade aan de fiets veroorzaakt, dan kan de dealer dat rechtstreeks bij degene in rekening 

brengen die de leenfiets komt terugbrengen.   

 Pechhulp 

Bij pech onderweg kan je contact opnemen met de pechhulpdienst: 0592-390069. Deze wordt uitgevoerd 

door de ANWB. Zij zorgen ervoor dat je bij pech onderweg hulp krijgt en zo snel mogelijk weer de weg op 

kan. Mocht dit niet lukken, dan brengt de ANWB je - binnen een straal van 25 kilometer van waar je je 

begeeft - naar jouw huis, werk, een dealer of een ander gewenst adres. Let op, je kan geen gebruik 

maken van de pechhulp als je met een lege accu bent vertrokken. 

 Tussentijdse beëindiging leasecontract 
1. Je kunt de leaseovereenkomst tussentijds schriftelijk of elektronisch opzeggen, op zijn vroegst tegen 

de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Je moet een opzegtermijn van ten minste 1 

maand in acht nemen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Je bent namelijk over alle maanden dat 

het leasecontract vroegtijdig is beëindigd 40% van de maandelijkse leasevergoeding verschuldigd. Dit 

geldt ook in de situatie dat je gebruikmaakt van het overnamebod. Het te betalen bedrag ben je 

meteen volledig verschuldigd zodra het leasecontract eindigt. 

2. Het leasecontract eindigt ook tussentijds in de volgende situaties, in dat geval ben je geen 

leasevergoeding meer verschuldigd: 

➢ De fiets is total loss; 

➢ De fiets is gestolen of vermist. 

3. Hellorider heeft verder het recht deze overeenkomst onmiddellijk te ontbinden zonder dat een 

ingebrekestelling vereist is, indien: 

➢ Jij surseance van betaling aanvraagt c.q. aan jou wordt verleend; 

➢ Jij in staat van faillissement raakt; 

➢ Jij in liquidatie treedt of wordt ontbonden; 

➢ Jij onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

➢ Jij verhuist naar het buitenland. 

4. Indien jij als gevolg van verlies van werk buiten jouw schuld om of bij echtscheiding in een situatie van 

aantoonbaar onvermogen verkeert, kan jij de Leaseovereenkomst zonder opzegginsvergoeding 

beëindigen. De eventuele schades, ter hoogte van minimaal de eigen bijdrage per schadegeval, 

worden wel met jou verrekend. Hellorider of een door Hellorider aangestelde derde partij zal jouw 

onvermogen vaststellen aan de hand van de door jou aan te leveren gegevens en een telefonisch 

interview. 

5. Als jij overlijdt, kan één van jouw erfgenamen en/of Hellorider de leaseovereenkomst direct opzeggen. 

Hellorider kan de leaseovereenkomst opzeggen door toezending van een brief aan jouw laatst 

bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met jouw overlijden geen kosten verschuldigd. 



Jouw erfgenamen zijn wel verplicht de fiets direct na opzegging in te leveren en blijven verplicht tot 

het moment van inlevering de leasevergoeding en andere openstaande bedragen te betalen. 

  

 Overnameaanbod 
1. Tegen het einde van het leasecontract zal Hellorider je een aanbod doen om de fiets (en evt. 

accessoires) over te nemen. 

2. Tenzij sprake is van tussentijdse beëindiging, zal het overnamebod ongeveer 15% van de adviesprijs 

zijn van de fiets (en evt. accessoires). In geval van vroegtijdige beëindiging zal het overnameaanbod 

uiteraard hoger zijn. 

3. Je bent vrij om het aanbod af te slaan. In dat geval dien je de fiets (en evt. accessoires) in te leveren 

(zie artikel 15).  

4. Maak je gebruik van het overnameaanbod, dan is de fiets (en evt. accessoires) na ontvangst van 

betaling van jou.  

 Innameprotocol   
1. Tenzij je de fiets overneemt van Hellorider (of als de fiets total loss of gestolen is), dien je aan het 

einde van het leasecontract de fiets en de evt. accessoires die onderdeel zijn van het leasecontract 

schoon en netjes in te leveren. Jij ontvangt hierover een email van Hellorider. 

2. Inleveren doe je bij een dealer en wel binnen 14 dagen na het einde van het leasecontract. Als je de 

fiets niet binnen deze termijn inlevert, kan Hellorider een bedrag van EUR 2,50 per dag in rekening 

brengen dat de fiets te laat is ingeleverd. 

3. De dealer controleert bij inlevering of de fiets in goede staat verkeert en vult een standaard 

innameformulier in dat jij ook dient te tekenen.  

4. Is er schade aan de fiets (anders dan slijtage) of lever je de fiets niet compleet in, dan is Hellorider 

gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen (die overeenkomt met de 

waardevermindering van de fiets). 

 Persoonsgegevens 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de Privacy Policy van Hellorider. Deze policy is te vinden op de website van 

Hellorider. 

 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid of sprake is van overlijdens- of letselschade, is de 

aansprakelijk van Hellorider per schadeveroorzakende gebeurtenis gelimiteerd tot tweemaal de waarde 

van het leasecontract (d.w.z. de leasevergoeding vermenigvuldigd met 3). 

 Overig 
1. Jij kan slechts je rechten en verplichtingen onder dit leasecontract overdragen aan een derde na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Hellorider.  

2. Hellorider heeft het recht haar rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan 

een derde c.q. te bezwaren zonder dat van jou nadere toestemming vereist is. Hellorider is verder 

bevoegd om derden in te schakelen voor de nakoming van haar verplichtingen onder het 

leasecontract. 
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3. In geval van wetswijzigingen die gevolgen met zich kunnen brengen voor het leasen van fietsen, kan 

Hellorider eenzijdig het leasecontract tussentijds wijzigen, voor zover die wijzigingen redelijk zijn en 

rekening houden met jouw belangen. Indien wij het leasecontract op deze grond wijzigen, zullen wij 

jou daarover informeren. 


