Huurreglement Studentenfietsen
1. Dit reglement is van toepassing voor alle verhuur van studentenfietsen van de dienst
studentenvoorzieningen Thomas More en KU Leuven technologiecampussen Geel en De Nayer met
uitzondering van elektrische fietsen. Enkel studenten die ingeschreven zijn in Thomas More campus
Geel, Vorselaar, Turnhout, Lier, Mechelen, De Nayer, Antwerpen of KU Leuven campus Geel of De
Nayer kunnen één fiets huren voor maximum 10 maanden tussen de periode van 15 augustus en 30
juni. Voor alle fietsen die verhuurd worden, wordt een contract opgemaakt. Buitenlandse studenten die
ook na 30 juni in België verblijven kunnen onder strikte voorwaarden hun fiets huren tot eind augustus.
Wie een fiets wil huren tijdens de 3de examenperiode, kan dat onder de voorwaarden geldig voor het
volgende academiejaar. Studenten aan campus Geel kunnen vanaf 1 juli een verlenging van hun
lopende contract verkrijgen voor 1 jaar onder de voorwaarden geldig voor het volgende academiejaar.
2. De fiets die in huur wordt gegeven heeft een uniek identificatienummer en blijft steeds eigendom
van de dienst studentenvoorzieningen. Overkopen, doorverkopen, onderverhuren of onderling
wisselen is verboden. De huurder is steeds persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van dit
verhuurreglement, zelfs indien een derde gebruik maakt van de gehuurde fiets.
3. De student-huurder zal de fiets als een “goede huisvader/moeder” gebruiken. De fiets moet op het
einde van de huurperiode in dezelfde hoedanigheid worden ingeleverd. Het is de huurder verboden
extra definitieve accessoires aan te brengen. Voorwerpen ter identificatie moeten steeds zonder
schade kunnen verwijderd worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij
gebruik van de fiets.
4. De gehuurde fiets kan worden afgehaald door de student-huurder na het opstellen van een
huurovereenkomst en betaling van de huurprijs van de vastgelegde huurperiode. Er wordt onder geen
enkele voorwaarde huurgeld terugbetaald bij het vroegtijdig inleveren van de fiets tenzij de student zijn
studies vroegtijdig stopzet.
De fietsen kunnen door studenten van Thomas More of KU Leuven technologiecampussen Geel/De
Nayer gehuurd worden aan 7 euro per maand.
Personeelsleden kunnen eveneens een fiets huren aan 7 euro per maand. Studenten krijgen echter
steeds voorrang. Om deze voorrang te garanderen, kunnen personeelsleden pas een fiets huren
vanaf 15 oktober van het lopende academiejaar. Bij een eventueel tekort aan studentenfietsen kunnen
personeelsleden te allen tijde gevraagd worden om hun fiets terug in te leveren. Het resterende
huurgeld wordt in dat geval wel teruggestort.
6. De fiets die in huur wordt gegeven is technisch en wettelijk in orde. Indien de huurder toch defecten
vaststelt tijdens de eerste week van de huurperiode, worden deze gratis hersteld als deze in die
periode worden gemeld. Dit geldt echter niet voor schade die door de huurder of door derden
teweeggebracht werden binnen deze periode.
7. Gedurende de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de herstellingen aan de fiets. De
huurder is steeds aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de fiets en/of het kettingslot evenals
het verlies of de diefstal van fietsonderdelen. Gedurende de huurperiode kan de fiets binnengebracht
worden voor herstellingen in de herstelpunten. De huurder betaalt telkens onmiddellijk de geldende
kostprijs voor de werktijd en/of de onderdelen die werden vervangen.
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8. Wanneer de gebruiker de fiets onbeheerd achterlaat, is hij verplicht de fiets steeds op slot te leggen
en indien mogelijk vast te maken aan een vaste constructie. Een niet afgesloten fiets of een fiets die
verwaarloosd wordt aangetroffen kan door de verhuurder Thomas More of door de lokale politie in
beslag worden genomen. Kosten aan de fiets ten gevolge van het onbeheerd achterlaten zijn voor
rekening van de huurder. De fiets kan worden opgehaald in de locatie die de huurder wordt
meegedeeld. Wordt de fiets binnen een periode van 6 weken niet opgehaald wordt het contract als
afgelopen beschouwd. Het huurgeld wordt eveneens niet terugbetaald.
9. Bij verlies of diefstal van de fiets, dient de huurder onmiddellijk (de eerstvolgende werkdag) aangifte
te doen bij de politie en het bewijs binnenbrengen in het afhaalpunt op de campus. Bij verlies of
diefstal van de fiets moet de huurder de sleutel van het fietsslot onmiddellijk indienen. Hij moet een
forfaitaire verlieswaarde van de gehuurde fiets 100,00 euro binnen de 30 dagen betalen. De huurder
kan éénmalig beschikken over een andere fiets voor de nog lopende termijn van het huurcontract,
tenzij er op dat moment geen fietsen voorradig zijn. Kan de huurder niet aantonen dat hij de fiets op
slot heeft gelegd (door bv. sleutel in te leveren) en dient hij een schadevergoeding te betalen zijnde
400,00 euro.
Bij verlies van sleutel kan de huurder een nieuwe sleutel krijgen tegen de kostprijs van 12,00 euro.
Hierbij vervalt de clausule van verminderde verlieswaarde bij verlies fiets en valt de fiets volledig
onder aansprakelijkheid uitgezonderd het voorleggen van 2 sleutels bij diefstal van de fiets of het
tonen van de fiets binnen 24u na verlies van de sleutel, als bewijs dat deze niet werd gestolen.
10. Wanneer een gestolen fiets tijdens de looptijd van het contract of uiterlijk binnen de 6 maanden na
de oorspronkelijke einddatum teruggevonden wordt, wordt de huurder uitgenodigd om binnen de 7
dagen de schade aan de fiets te komen vaststellen. Indien dit niet gebeurt, stemt de huurder
stilzwijgend in met de eventuele herstellingen die aan de fiets moeten gebeuren. Nadat deze
uitgevoerd werden, wordt het gefactureerde bedrag min de eventuele herstelkosten teruggestort.
Indien de fiets moest opgehaald worden, worden transportkosten aangerekend. De kostprijs van de
herstellingen kunnen het bedrag van de verlieswaarde niet overtreffen.
11. Alle fietsen dienen terug binnengebracht te worden op de eerstvolgende werkdag na de
einddatum vermeld op het huurcontract, ten laatste op 30 juni. Bij het einde van het contract wordt de
fiets volledig nagekeken en worden de eventuele kosten voor herstelling aangerekend. Studenten van
campus Geel die hun contract wensen te verlengen dienen dit expliciet aan te vragen en bieden hun
fiets aan voor controle en onderhoud voor 30 juni.
Wordt de fiets laattijdig ingeleverd, dan worden volgende boetes aangerekend:
tot 7 kalenderdagen na de einddatum 10,00 euro
vanaf 8 kalenderdagen tot 1 maand 20,00 euro
tot 2 maand 30,00 euro
Na 2 maanden wordt de fiets als gestolen beschouwd en wordt er een factuur van 400,00 euro
opgemaakt.
13. Huurperiodes kunnen verlengd worden mits bijbetaling van huurgeld ten laatste op de dag dat het
oorspronkelijke contract afliep en mits voorlegging van het originele contract.
14. Bij het niet betalen van achterstallige kosten en boetes, wordt een gerechtelijke procedure
ingeleid.
15. Alle betwistingen worden exclusief beheerst door het Belgisch Recht.

