ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR/KOOP ELEKTRISCHE FIETS
versie juni 2022

1. Wie kan huren?
Het huren van deze (elektrische) fietsen onder deze voorwaarden is enkel toegestaan voor
studenten van Thomas More en studenten van KU Leuven campussen Geel en De Nayer. Een
student mag tijdens de bepaalde periode, slechts 1 fiets van Thomas More huren. Dit geldt
zowel voor elektrische als niet-elektrische modellen. Elk personeelslid van Thomas More kan bij
voldoende aanbod ook een fiets huren.
2. Eigendom van Thomas More
Het verhuurde materiaal (fiets en accessoires) blijft gedurende de gehele huurperiode de
exclusieve eigendom van Thomas More. De huurder mag het niet uitlenen, noch
onderverhuren aan derden.
3. Terbeschikkingstelling
Bij het ophalen en bij het terugbrengen van de fiets ondertekenen en ontvangen de
huurder en de verhuurder een overeenkomst.
De huurder erkent dat de gehuurde fiets in goede staat is, en moet er met zorg mee
omgaan.
Ieder voertuig wordt geleverd met kettingslot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas.
Huur je een fiets met een trapondersteuning tot 45km/uur, dan ontvang je tevens een helm.
Alle accessoires, noodzakelijke documenten en originele sleutel worden meegeleverd aan de
huurder.
4. Verplichtingen van de huurder
De huurder zal de fiets als een goede huisvader hanteren en beheren.
De huurder zal:
•

De fiets minstens 1x per jaar laten onderhouden op een door de verhuurder
georganiseerd tijdstip.

•

De batterij minstens om de 2 weken opladen.

•

De batterij van de fiets steeds op kamertemperatuur bewaren.

Indien de huurovereenkomst een fiets betreft met een trapondersteuning tot 45 km/u, moet
de huurder beschikken over het nodige rijbewijs.
Voldoet de huurder niet aan deze verplichtingen, dan heeft de verhuurder het recht om de
extra kosten als gevolg hiervan integraal te verhalen op de huurder.
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De huurder zal verder zorgdragen voor een doelmatige beveiliging van de fiets tegen diefstal,
brand en beschadiging. Alle kosten voortvloeiend uit diefstal, brand of andere beschadiging die
niet gedekt zijn door de verzekering zijn ten laste van de huurder.
De huurder is van rechtswege gehouden de verhuurder integraal te vrijwaren tegen alle boetes
en andere aanspraken/schade die verband houden met en/of voortvloeien uit overtredingen
van (straf)wetten, verordeningen en geldende bepalingen betrekking hebbende op de staat
en/of het gebruik van het voertuig opgelegd door de autoriteiten.
Indien de verhuurder toch wordt aangesproken en/of schade lijdt, zal de verhuurder van
rechtswege gerechtigd zijn al de desbetreffende kosten, boetes en schade aan de huurder in
rekening te brengen.
De huurder is aansprakelijk voor elke schade aan de fiets en de accessoires.
5. Verplichtingen van de verhuurder
De verhuurder engageert zich om gedurende de huurperiode jaarlijks onderhoud aan te bieden
op één van de Thomas More-campussen. Dit onderhoud is ten laste van de verhuurder.
Eventuele materiaalkosten (wisselstukken) zijn ten laste van de huurder.
Inbegrepen in dit onderhoud:
•

Controleren en afstellen van de remmen

•

Controleren en afstellen van de versnellingen

•

Speling balhoofd controleren

•

Speling wielen en spaken controleren

•

Staat buitenbanden en bandenspanning controleren

•

Ketting controleren

•

Werking fietsverlichting controleren

•

Controle en eventuele update software

De huurder verbindt zich ertoe om de fiets minstens 1 keer per academiejaar te laten
onderhouden tijdens de geplande onderhoudsbeurten.
Reparaties kunnen, indien gewenst, ook plaatsvinden op één van deze campussen. Deze zijn
volledig ten laste van de huurder.
6. Betaling, nalatigheid en einde van de overeenkomst
De huurder betaalt de huurprijs zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. Alle
communicatie en facturatie (huur, aanrekening extra kosten ... ) verloopt via de officiële
schoolmail.
Bij niet-betaling van eender welk aan de verhuurder verschuldigd bedrag is de huurder van
rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, een vergoeding
van 25 euro verschuldigd. De verhuurder zal in dergelijk geval ook van rechtswege, gerechtigd
zijn op betaling door de huurder van de gerechts- en andere inningskosten, waaronder onder
meer begrepen de kosten van de raadsman van de verhuurder en de overige gerechtelijke
kosten van de verhuurder.
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In volgende gevallen neemt de huurovereenkomst een einde en is de verhuurder gerechtigd
om onmiddellijk het voertuig op kosten van de huurder terug te nemen en tot eindafrekening
over te gaan:
a. Als de huurder in gebreke blijft met het betalen van een of meer huurtermijnen en/of
kosten, schade, e.d. die op grond van de hoofovereenkomst incl. algemene
voorwaarden aan de huurder kunnen en worden doorgerekend, en de huurder een
desbetreffende ingebrekestelling meer dan 8 dagen zonder gevolg laat.
b. Als de huurder de toepasselijke wetten en reglementeringen op hem rustende
verplichting niet nakomt en de huurder een desbetreffende ingebrekestelling meer dan
8 dagen zonder gunstig gevolg laat.
c. Als een verzekering van het in gebruik zijnde voertuig om welke reden dan ook wordt
geschorst door de verzekeringsonderneming.
d. Als de huurder het voertuig gebruikt en/of laat gebruiken voor een ander doel dan
waartoe dit voertuig bestemd is.
e. Bij overlijden van de huurder.
f.

Indien een voertuig verloren mocht gaan of zodanig worden beschadigd dat het als een
economisch totaal verlies moet beschouwd worden, de verhuurder niet volledig vergoed
zou worden is de verhuurder van rechtswege gerechtigd om het huurcontract
onmiddellijk te laten beëindigen in het nadeel van de huurder.

e. Indien de huurder zijn studies stopzet en zich uitschrijft uit de hogeschool.
f.

Indien de huurder uit dienstverband is.

7. Inwisselbaarheid van fietsen
Het is de huurder niet toegestaan de fiets in te ruilen voor een ander beschikbaar model
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de verhuurder.
8. Teruggave aan het einde van de gebruiksperiode
Inlevering dient te geschieden op een door de verhuurder aangegeven adres en plaats
uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst. Een voertuig kan alleen worden
ingenomen wanneer alle accessoires (t.t.z. de noodzakelijke documenten, de originele
sleutel, de laptopfietstas, het kettingslot, de batterijlader en voor de fietsen met
trapondersteuning tot 45 km/u de helm, kopie van het verzekeringsbewijs en het
kentekenbewijs) gelijktijdig worden aangeboden. Zolang al deze items niet worden
aangeboden is de inname niet rond en dient de huurder een vergoeding te betalen ten
belope van 3 euro per dag voor laattijdige teruggave. De huurder is aansprakelijk voor alle
schade die het voertuig vertoont bij inlevering. De niet-verzekerde en de niet-vergoede
schade door de verzekeringsonderneming is ten laste van de huurder.
9. Bevoegdheid
Deze overeenkomsten en de huurcontracten worden beheerst door het Belgische recht.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.
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