
VERHUURREGLEMENT fietspunt Leuven station 

Art 1.      Dit reglement is van toepassing bij elke verhuur van stadsfietsen, 

vouwfietsen, mountainbikes, tandems en elektrische fietsen bij fietspunt Leuven 

station.  

Art 2.      Voor het huren van een fiets moet de kandidaat-huurder bij aanmelding 

zijn identiteitskaart of reispas voorleggen. Voor alle fietsen die fietspunt Leuven 

station in huur geeft, wordt een contract opgemaakt. Er kunnen meerdere fietsen via 

hetzelfde contract gehuurd worden. 

Art 3.      De fiets blijft steeds eigendom van fietspunt Leuven station. Overkopen, 

doorverkopen of onderverhuren 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.      Fietspunt Leuven station is niet aansprakelijk voor gebeurlijke 

ongevallen bij gebruik van de fiets. 

Art 6.      Huurgeld wordt onder geen enkel beding terugbetaald.  

De huurprijzen zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie op 1 september. 

Art 7.      Bij het afsluiten van een huurcontract verklaart  de huurder zich akkoord 

tot het vergoeden van de eventuele kosten zoals: 

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

- de kosten van herstellingen aan de fiets; 

- de boetes bij te laat terugbezorgen van de fiets; 

- de vervangingswaarde van de fiets bij verlies of diefstal; 

- alle andere openstaande kosten. 

Art 8.      Alle fietsen worden verhuurd met inbegrip van een 

degelijk slot. Wanneer de huurder de fiets onbeheerd achterlaat, zal hij/zij steeds 

gebruik maken van het  bijgeleverde slot teneinde diefstal te voorkomen. Een niet 

afgesloten fietskan door fietspunt Leuven station in beslag worden genomen. Ook 

wanneer de fiets tijdens de huurperiode verwaarloosd wordt aangetroffen kan 

fietspunt Leuven station de fiets ophalen. Kosten aan de fiets ten gevolge van het 

onbeheerd achterlaten zijn voor rekening van de huurder. 

De fiets zal opnieuw ter beschikking worden gesteld na het betalen van een 

forfaitaire vergoeding van 5,00 euro. De fiets kan worden opgehaald in de locatie 

die hem wordt meegedeeld. Wordt de fiets binnen een periode van één week, na de 

kennisgeving niet opgehaald wordt het contract als afgelopen beschouwd. 

Het huurgeld wordt in dat geval niet terugbetaald. 

Art 9.      Fietspunt Leuven station is 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 informeren om zijn fiets op te halen in het depot van 

de fietspolitie. Dit kan op het nummer 016/21.09.90.  

Art 10     Bij diefstal of verlies moet de huurder onmiddellijk (d.i. de 

eerstvolgende werkdag) aangiftedoen bij fietspunt Leuven station. Ook indien bij 



de politie aangifte is gedaan, moet de huurder fietspunt Leuven station op de 

hoogte brengen.  

De sleutel(s) van het fietsslot dienen aan fietspunt Leuven station overhandigd te 

worden. 

In dit geval zal de huurder de verlieswaarde van de fiets moeten betalen. 

De verlieswaarde voor een city bike is 400,00 euro. 

         De verlieswaarde voor een mountainbike is 400,00 euro. 

         De verlieswaarde voor een tandem is 2000,00 euro. 

De verlieswaarde voor een elektrische fiets is 1500,00 euro. 

Wordt de fiets binnen de 6 maanden na de aangifte teruggevonden dan wordt het 

bedrag, eventueel verminderd met de herstelkosten, teruggestort. 

Art 11.    De huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbezorgen van 

de fiets. fietspunt Leuven station verwittigt pas als de einddatum is verstreken.  

                Bij laattijdig inleveren gelden volgende boetes te rekenen van de 

einddatum van het contract:       

1 dag te laat: prijs voor 1 dag huur:            9 euro + 50% van dit bedrag = 

13.50 euro.  

2 dagen te laat : prijs voor 2 dagen huur  16 euro + 50% van dit bedrag = 24 

euro.  

3-7 dagen te laat:                                       23 euro + 50%                          = 35.50 

euro.  

8-14 dagen te laat:                                     29 euro + 50%                          = 43.50 

euro.  

15-31 dagen te laat:                                   40 euro + 50%                          = 60 

euro 

Art 12.    Fietspunt Leuven station doet geen herstellingen en depannage onderweg 

tijdens een verhuur. 

Art 13.    Na de huurperiode kunnen de huurfietsen enkel binnengeleverd worden 

bij fietspunt Leuven station en mogen deze onder geen enkel beding onbeheerd 

achtergelaten worden in de fietsenstalling of een 

andere plaats. 

Art 14.   De huurder dient de uren van ophaling en inleveren (zoals vermeld op het 

invulformulier)  na te leven. De huurder zorgt ervoor dat het aantal gehuurde 

fietsen op het afgesproken tijdstip terug ingeleverd zijn. 

Art 15.    De huurder zorgt ervoor dat de stadsfiets proper binnen komt.  Ofwel 

maakt hij/zij de fiets zelf proper ofwel gebeurt dit door fietspunt  Leuven en dan 

wordt er een bedrag van 15,- euro aangerekend. 

 


