
ZONDER 

FIETS 
BEN JE

NIETS!
 

Pech onderweg,  
GEEN PANIEK JE KAN TERECHT OP WEL  
3 VERHUURLOCATIES EN 4 HERSTELLOCATIES:

1. Hoofdzetel
Fietsatelier Hasselt,
Kempische Steenweg 87, 3500 Hasselt
fiets@vzwbasis.be
tel: 011 35 27 31
Geen verhuur-, enkel herstellocatie
ma t/m vr: 9u tot 16u

2. Fietspunt Hasselt
Stationsplein, 3500 Hasselt
hasselt@fietspunten.be
tel: 011 24 34 50
Verhuur- en herstellocatie
ma t/m vr: 7u tot 19u

3. Fietspunt Genk    
Europalaan 45, 3600 Genk
genk@fietspunten.be
tel: 089 50 48 45
Verhuur- en herstellocatie
ma t/m vr: 7u tot 19u

4. Vedo      
Agoralaan / gebouw D, 3590 Diepenbeek
VEDOfiets@uhasselt.be
tel: 011 26 80 69
Verhuur- en herstellocatie
ma t/m do: 8.30u tot 16u
vr: 8.30u tot 12u

HOE JE FIETS BEKOMEN:
Surf naar de website: www.fietsbasis.be en volg de instructies 
onder verhuur studentenfietsen
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Slim naar de campus
STUDENTENFIETSEN

Studeer je aan UHasselt, KHLim of Hogeschool PXL te Hasselt, 
Genk of Diepenbeek dan zijn de studentenfietsen net wat je 
zoekt.

Alleen maar voordelen met de studentenfiets:
• Geen wachttijden aan de bushalte
• Fietsen is en blijft gezond
• Snel ter plaatse in de stad
• Je hoeft nooit een parkeerplaats te zoeken

Wat bieden wij aan:
• Een fiets die technisch en bij wet helemaal in orde is
• 1 uitstekend beugelslot met 2 sleutels
• Een gratis onderhoudsbeurt in december of januari in ons 

fietsatelier op de Kempische steenweg
• Herstellingen aan studententarief in 4 herstellocaties

De studentenfiets kan je GRATIS huren, dankzij de samenwer-
king met UHasselt, KHLim en Hogeschool PXL. Er wordt wel 
een waarborg van 70 euro gevraagd.

Wie een fiets leent  
MOET DIT ZEKER WETEN.

Je krijgt bij het begin van de huurtermijn een degelijke 
fiets. Wij verwachten deze aan het einde van de rit in 
goede staat terug. Je kan als student een fiets lenen tot 
maximum 10 juli van elk academiejaar

Je betaalt een waarborg van 70 euro, die je terugkrijgt wan-
neer je de fiets terugbrengt. Enkel wanneer er beschadigingen 
aan je fiets zijn, worden de herstelkosten afgehouden van de 
waarborg.

Als je fiets gestolen wordt, doe je binnen 24 uur aangifte bij 
de politie en vzw fietsbasis. Breng je PV ook binnen in één van 
de 3 ontleenpunten. Is er nog een vervangfiets aanwezig dan 
krijg je deze ter beschikking, mits betaling van een nieuwe 
waarborg.

Fietsbanden kunnen gratis opgepompt worden in elke werk-
plaats. Op je fiets zit een duur en degelijk slot. Probeer je fiets 

steeds vast te maken. De gebruiker is aansprakelijk voor de 
schade toegebracht aan fiets en/of slot. Gedurende de huur-
periode kan de fiets binnengebracht worden voor herstellingen 
aan studententarief. Jebetaalt onmiddellijk voor deze herstel-
lingen. In december of januari moet de fiets worden binnen-
gebracht voor een GRATIS winteronderhoud in het fietsatelier 
op de Kempische Steenweg. Geef je hier geen gehoor aan dan 
wordt hier bij inlevering van de fiets een boete van 7 euro 
aangerekend.

De fiets moet aan het einde van elke huurperiode (10 juli) 
ingeleverd worden. Lever je de fiets pas in na 10 juli (en voor 
17 juli), wordt er een administratieve kost aangerekend van  
7 euro. Is je fiets na 17 juli nog steeds niet ingeleverd,wordt 
je waarborg van 70 euro ingehouden en ontvang je een bij- 
komende factuur van 100 euro.
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