STUDENTENFIETSEN VERHUURREGLEMENT
Terminologie
Tweedehandsfiets: een fiets die door VELO is opgebouwd met zoveel mogelijk gerecycleerde
onderdelen. De fiets is te identificeren aan de hand van het graveringsnummer en het
identiteitsplaatje onder het zadel. De tweedehandsfiets kan door alle studenten gehuurd worden én
door niet-studenten (apart tarief).
LeV fiets: een door VELO ontworpen unisex witte fiets. De fiets is te identificeren aan de hand van
het nummer vastgelast in de pakdrager en de bestickering van de KULeuven. De LeV fiets kan enkel
gehuurd worden door studenten van de KU Leuven.
Blauwe UCLL fiets: een door VELO ontworpen unisex blauwe fiets. De fiets is te identificeren aan de
hand van het nummer vastgelast in de pakdrager en de bestickering van de UCLL. De blauwe UCLL
fiets kan enkel gehuurd worden door studenten van de UCLL.
Talent in Motion - Healthcare fiets (kortweg TIM fiets): een door VELO ontworpen unisex fiets. De
fiets is te identificeren aan de hand van het nummer vastgelast in de pakdrager en de bestickering
van Talent in Motion - Healthcare. De TIM fiets kan enkel gehuurd worden door studenten
verpleegkunde van de UCLL of Stfran, na gunstig advies door Talent in Motion.
VELO 7: een tweedehands fiets met zeven versnellingen in de naaf. De fiets heeft door VELO een
volledig nazicht gekregen en is tip-top in orde. De fiets is te identificeren aan de hand van het
graveringsnummer en het identiteitsplaatje onder het zadel. De VELO 7 kan enkel gehuurd worden
door studenten van de KU Leuven.
Studentenfiets: dit is de verzamelnaam van al de hierboven genoemde fietsen.
Het huurcontract
Art 1. Dit reglement is van toepassing op de verhuur van studentenfietsen door vzw VELO.
Art 2. Voor het huren van een studentenfiets dient de kandidaat-huurder bij aanmelding zijn naam,
nummer van identiteitsbewijs, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer mee te delen. De
huurder is verplicht om elke wijziging onmiddellijk aan VELO te melden.
Art 3. De fiets blijft steeds eigendom van vzw VELO. Doorverkopen, onderverhuren of onderling
wisselen is verboden. De huurder is steeds persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van het
verhuurreglement, ook indien een derde gebruik maakt van de fiets.
Art 4. Vzw VELO is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij gebruik van de fiets.
Art 5. Tijdens de eerste twee weken van het huurcontract kan de studentenfiets kosteloos geruild
worden. Indien de huurder nadien op eigen initiatief zijn fiets wil ruilen, worden er
administratiekosten van 5,00 euro aangerekend. LeV fietsen, Blauwe UCLL fietsen, Talent in Motion
– Healthcare fietsen en VELO 7’s worden niet geruild (tenzij op initiatief van VELO).
Art 6. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbezorgen van de fiets.

Huurprijs, waarborg en boetes
Art 7. De huurprijzen worden vastgelegd door vzw VELO. Studenten kunnen aan een gunsttarief
huren op vertoon van hun studentenkaart van het lopende academiejaar. Prijzen en voorwaarden

zijn beschikbaar ter inzage bij vzw VELO, Hollestraat 1, 3001 Heverlee of op www.velo.be.
Art 8. De huurperiode wordt bij aanvang vastgelegd. Voor de LeV fiets en de VELO 7 bedraagt die
steeds een half jaar of 1 jaar. Voor de blauwe UCLL fiets en de Talent in Motion – Healthcare fiets een
volledig jaar. De maximum huurtijd voor een tweedehandsfiets bedraagt 2 jaar, een kortere periode
(vanaf 1 maand) is mogelijk. Huurgeld wordt onder geen beding terugbetaald.
Art 9. Bij het aangaan van een huurcontract dient een waarborg betaald te worden ten bedrage van
resp. 70,00 euro voor de tweedehandsfiets en 130,00 euro voor de LeV fiets, de blauw UCLL fiets, de
Talent in Motion – Healthcare fiets en de VELO 7. Deze waarborg kan nooit beschouwd worden als
overnameprijs voor de fiets. Bij het einde van de overeenkomst wordt de waarborg terugbetaald aan
de huurder, hetzij in cash, hetzij via overschrijving; vzw VELO bepaalt de wijze van terugbetalen. Van
de waarborg wordt afgetrokken, indien van toepassing: de kosten van defect slot en/of ontbrekende
sleutels; de kosten van ontbrekende onderdelen aan de fiets; de administratieve kost bij het laattijdig
terugbezorgen van de fiets en alle andere openstaande rekeningen of onbetaalde kosten.
Art 10. Bij het laattijdig inleveren gelden de volgende administratieve kosten, te rekenen vanaf de
einddatum van het contract:

> 14 kalenderdagen
meer dan 1 maand
meer dan 2 maanden
meer dan 3 maanden

tweedehandsfiets
€ 20
€ 35
€ 50
€ 70

LeV/UCLL/VELO7/ TIM
€ 30
€ 70
€ 100
€ 130

Beheer en onderhoud
Art 11. De huurder zal de fiets als een “goede huisvader/-moeder” hanteren en beheren. De huurder
is aansprakelijk voor elke schade aan de fiets en aan het slot, ook ten gevolge van vandalisme. In de
huurprijs zijn alle herstellingen uitgevoerd door VELO inbegrepen, wanneer deze het gevolg zijn van
een normaal gebruik van de fiets.
Art 12. Alle fietsen worden verhuurd met een degelijk slot. Wanneer de huurder de fiets onbeheerd
achterlaat, zal hij steeds gebruik maken van het bijgeleverde slot teneinde diefstal te voorkomen. Het
beugelslot of de ketting dient ter verankering aan een fietsenrek of gelijkaardig. Een niet afgesloten,
niet verankerde of verwaarloosde fiets kan te allen tijde door VELO in beslag worden genomen, ook
tijdens de huurperiode. Hetzelfde geldt voor een volgens het geldende stallingsreglement foutief
gestalde studentenfiets. Kosten ten gevolge van onvoldoende beheerd achterlaten of foutief stallen
zijn voor rekening van de huurder.

Diefstal, verlies en beschadiging
Art 13. In geval van verlies van de fiets informeert de huurder eerst bij politiezone Leuven (de
Fietscentrale: 016/21.09.90; www.verlorenofgevonden.be) of zijn fiets door hen is teruggevonden.
Op vertoon van zijn huurcontract kan de huurder de eventueel gevonden fiets ophalen in de
Fietscentrale. Eventuele kosten aangerekend door derden zijn voor rekening van de huurder.
Art 14. Bij diefstal of ongeval moet de huurder onmiddellijk (d.i. de eerstvolgende werkdag) aangifte
doen bij vzw VELO. Indien de huurder correct aangifte heeft gedaan van diefstal van een
tweedehandsfiets, zal hem desgewenst kosteloos en éénmalig een andere tweedehandsfiets ter
beschikking worden gesteld voor de nog lopende huurperiode. Voor deze vervangfiets wordt 70,00
euro waarborg aangerekend. Indien de huurder correct aangifte heeft gedaan van diefstal van een

LeV/UCLL/VELO 7/TIM, heeft hij het recht een nieuwe huurovereenkomst (tweedehands of
LeV/UCLL/VELO 7/TIM) af te sluiten (met nieuwe huur + waarborg), voor zover het gevraagde type
fiets nog beschikbaar is.
Indien een gestolen fiets binnen de zes maanden na diefstal door de huurder teruggevonden wordt
en hij correct aangifte heeft gedaan, heeft de huurder recht op terugbetaling van zijn waarborg bij
inlevering van de fiets. Eventuele kosten (zie art. 9) worden van het waarborgbedrag afgehouden.
Indien de fiets binnen de zes maanden na diefstal wordt teruggevonden, wordt de huurder door
VELO op de hoogte gebracht. Hij heeft dan drie weken de tijd om de fiets op te halen. Bij fietsen die
niet binnen de vooropgestelde termijn worden opgehaald, wordt het huurcontract beëindigd en
wordt de huurwaarborg ingehouden.

Aanvullende bepalingen
Art 15. Verschillende accessoires (fietstassen, kinderstoel, ...) kunnen bijkomend gehuurd worden.
Meer info en huurprijzen aan het onthaal van VELO. Voor elk accessoir wordt standaard een
waarborg van 25,00 euro aangerekend.
Art 16. Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gewenste dienstverlening te
realiseren. Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor directmarketingdoeleinden aangewend. Persoonsgegevens kunnen op de juistheid worden geverifiëerd.
Art 17. Bij het niet terugbezorgen van de fiets kan een gerechtelijke procedure worden ingeleid. Alle
betwistingen worden exclusief beheerst door het Belgisch Recht. De bevoegde rechtbanken zijn de
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven en het Vredegerecht van het derde kanton
Leuven.

