
Reglement Verhuur Studentenfietsen 

vzw Fietsbasis 2014 – 2015 

 

Art 1. Dit reglement is van toepassing voor alle verhuur van tweedehands studentenfietsen bij vzw 

Fietsbasis.  

 

Art 2. Voor het huren van een tweedehandsfiets dient de kandidaat-huurder zich te registreren op de 

website www.fietsbasis.be  Met deze registratie biedt de huurder zich aan in aangeduid ontleenpunt. 

Let op: meld je nooit aan zonder studentenkaart. 

De huurder is verplicht alle wijzigingen aan adres, e-mail of telefoongegevens onmiddellijk aan vzw 

Fietsbasis mee te delen.  

 

Art 3. De fiets blijft steeds in eigendom van vzw Fietsbasis, en dit in opdracht van fietsproject 

(samenwerking tussen UHasselt, KHLim, hogeschool PXL, stad Hasselt, gemeente Diepenbeek, stad 

Genk, Alternatief vzw / VEDO vzw en Fietsbasis vzw). Overkopen, doorverkopen, onderverhuren of 

onderling wisselen is verboden. De huurder is steeds persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van 

het verhuurreglement, zelfs indien een derde gebruik maakt van de fiets. 

 

Art 4. De huurder zal de fiets als een “goede huisvader/moeder” hanteren en beheren. 

 

Art 5. De partners van het fietsproject zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij gebruik 

van de fiets. 

 

Art 6. Alle fietsen worden verhuurd met een degelijk beugel- of axaslot met één sleutel. 

Wanneer de huurder de fiets onbeheerd achterlaat, zal hij/zij steeds gebruik maken van het 

bijgeleverde slot teneinde diefstal te voorkomen. Een niet afgesloten, verwaarloosde of foutief 

gestalde fiets kan door een partner van het fietsproject in beslag worden genomen, ook tijdens de 

huurperiode. Kosten aan de fiets ten gevolge van het onbeheerd achterlaten, zijn voor rekening van 

de huurder. Voor het terugbezorgen van de fiets wordt de procedure zoals beschreven in Art. 10 van 

dit reglement gevolgd. 

 

Art 7. Bij het afsluiten van een huurcontract dient een waarborg betaald te worden. Deze bedraagt 

standaard 70,00 euro. Bij speciale fietsen kan dit meer zijn, zoals wordt vermeld op het contract.  

Deze waarborgsom kan nooit in aanmerking genomen worden als overnameprijs voor de fiets. 

Bij het einde van de overeenkomst wordt de waarborg (of het resterende saldo) terugbetaald aan de 

huurder, hetzij cash, hetzij via de bankrekening, zoals door vzw Fietsbasis bepaald.  

Van de waarborgsom  kan men onderstaande kosten aftrekken : 

- de kosten van slot en/of sleutel in geval van verlies, diefstal of defect; 

- de kosten van ontbrekende en/of te herstellen onderdelen aan de fiets; 

- de boete(s) bij te laat terugbezorgen van de fiets; 

- alle andere openstaande kosten. 

 

Art 8. De partners van het fietsproject zijn niet aansprakelijk voor fietsen die door de politie worden 

verwijderd wegens verkeerd of hinderlijk stallen. In dit geval moet de huurder eerst bij de politie 



(Diepenbeek) informeren om zijn fiets op te halen in het depot van de fietspolitie. In Genk en Hasselt 

moet je informeren bij het fietspunt. Dit kan op vertoon van het huurcontract. 

 

Art 9. Bij kennisname door de huurder van diefstal of verlies moet de huurder onmiddellijk (d.i. 

binnen de 2 werkdagen) aangifte doen bij de politie EN het ontleenpunt. Bij verlies van de fietssleutel 

dient een aangifte gedaan te worden bij het ontleenpunt. 

De sleutel van het fietsslot dient aan het ontleenpunt overhandigd te worden. 

Indien de huurder deze procedure correct heeft gevolgd zal hem/haar een vervangfiets ter 

beschikking worden gesteld voor de nog lopende huurperiode. De huurder is wel een nieuwe 

waarborg van 70,00 euro verschuldigd. 

 

Art 10. Voor het terugbezorgen van een gestolen, verkeerd gestalde of onbeheerd achtergelaten 

fiets rekenen we een servicekost van 7,00 euro aan. Wanneer de huurder zijn fiets niet komt  

ophalen binnen de 30 dagen na de kennisgeving door vzw Fietsbasis wordt het contract als 

verbroken beschouwd ten laste van de huurder en wordt de huurwaarborg ingehouden als 

schadevergoeding. Dit geldt ook voor fietsen die na herstelling niet worden opgehaald binnen de 30 

dagen. 

 

Art 11. De huurder is aansprakelijk voor elke schade aan de fiets en het slot.  

In de huurprijs is een gratis onderhoudsbeurt inbegrepen, elke fiets dient dan ook binnen gebracht te 

worden in december of januari in het fietsatelier (Kempische Steenweg, Hasselt), de fietsen die 

ontleend werden in Genk kunnen zich aanbieden in het fietspunt van Genk. Indien de fiets niet op de 

verplichte onderhoudsbeurt aangeboden wordt zal er een bij inlevering van de fiets een boete van 7 

euro aangerekend worden. 

Het ontbreken en/of het herstellen van onderdelen worden aangerekend, alsook het verlies van een 

slot (€30) of sleutel (€10). De prijslijst van de onderdelen vindt u terug in de werkplaats. 

 

Art 12. Indien de huurder op eigen initiatief zijn fiets wil ruilen na de eerste week en tijdens de duur 

van het contract, wordt er 7,00 euro administratiekost aangerekend. 

 

Art 13. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbezorgen van de fiets. Elke fiets moet 

worden ingeleverd voor 10 juli. 

Bij laattijdig inleveren gelden volgende boetes, te rekenen vanaf de einddatum van het contract: 

- De eerste 7 dagen na 10 juli is er een administratieve boete van kracht die 7,00 euro 

bedraagt. 

- Vanaf 18 juli  wordt de 70,00 euro waarborg ingehouden en wordt er een toeslag van 

100,00 euro aangerekend omwille van het moedwillig niet inleveren van de fiets. 

 

Art. 14. Bij het niet terugbezorgen van de fiets wordt een gerechtelijke procedure ingeleid. (Alle 

betwistingen worden exclusief beheerst door het Belgisch Recht. De bevoegde rechtbanken zijn de 

Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg)    

 

 


