Gebruikersvoorwaarden fietsverhuur Brusselse fietspunten 2018

ART. 1 ALGEMEEN
1.1 CyCLO verhuurt verschillende types fietsen aan particulieren, bedrijven en verenigingen, hierna de Huurder
genoemd. Hieronder worden de voorwaarden bepaald die de Huurder accepteert wanneer hij een fiets ontleent in
één van fietsateliers van CyCLO vzw.
ART. 2 GEBRUIK
2.1 CyCLO bepaalt welke fiets aan de Huurder worden uitgeleend. De Huurder controleert de fiets bij de ontlening
op duidelijke mankementen. Indien de fiets mankementen vertoont maar de fiets toch wordt ontleend, worden deze
mankementen genoteerd op het registratieformulier. Behalve de genoteerde mankementen verbindt CyCLO er zich
toe de fiets in zeer goede staat af te leveren.
2.2. Bij elk verhuur dient de Huurder in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort. Het nummer
van de identiteitskaart of paspoort wordt genoteerd op het verhuurcontract.
2.3. CyCLO en de Huurder komen de ontleningstermijn overeen vóór de ontlening van de fiets.
2.4 De Huurder is tijdens de volledige termijn van de ontlening verantwoordelijk voor de fiets en zijn accessoires.
De Huurder zal de wegcode respecteren, bij het parkeren de fiets met het bijgeleverde slot vastmaken aan
een in de grond verankerd object en meer algemeen zich gedragen als een goede huisvader.
2.5 De Huurder wordt eraan gehouden de fiets terug te brengen op dezelfde locatie als waar hij de
fiets heeft ontleend en dit vóór het einde van de ontleningsperiode en binnen de openingsuren.
2.6. In geval van panne onderweg, is de Huurder verantwoordelijk om de fiets terug te brengen naar een
CyCLO fietsatelier. CyCLO vergoedt nooit onkosten voor reparaties die niet gebeurd zijn in een
CyCLO-atelier. Indien er een andere huurfiets beschikbaar is, wordt deze ter vervanging aangeboden aan de
Huurder. In geen geval kan CyCLO door de Huurder verantwoordelijk worden gesteld voor enige geleden schade
door de panne van een fiets.
2.7. Alle lasten voor CyCLO die voortvloeien uit het niet respecteren van dit artikel door de Huurder zullen worden
aangerekend aan de Huurder.

ART. 3 HUURPRIJZEN EN BETALING
3.1. De huurprijs wordt vastgelegd en betaald vóór de ontlening op basis van de prijslijst.
3.2 De prijslijst is beschikbaar in elke huurlocatie en op http://www.cyclo.org/nl/dienstverlening/fietsverhuur. De
betaling van de huurprijs gebeurt ten laatste bij het afhalen van de fietsen.
3.3. Fietsen worden verhuurd per kalenderdag en niet per 24u. Er zijn geen verlaagde tarieven voor een
kortere huurperiode dan een volledige kalenderdag.
3.4. Wanneer er binnen de huurperiode een zondag valt, wordt deze niet aangerekend
3.5. Voor bepaalde type fietsen bestaan er week-, maand- en jaartarieven. Deze zijn aangegeven op de prijslijst.
Indien een week-, maand- of jaartarief niet vermeld staat op de prijslijst is het type fiets niet te huur voor deze termijn.

ART. 4 VERGOEDINGEN BIJ DIEFSTAL, LAATTIJDIGE TERUGGAVE en SCHADE

4.1 Bij diefstal van de fiets, zelfs in geval van overmacht waarbij de fiets goed werd afgesloten,
zal de Huurder aan CyCLO een vergoeding betalen van €350 voor een stadsfiets of plooifiets, €1000
voor een elektrische fiets of tandem, €2.500 voor een cargofiets en €4.000 voor een elektrische cargofiets. De
Huurder is tevens verplicht aangifte te doen bij de politie.
4.2 Indien de overeengekomen termijn van de ontlening wordt overschreden, zonder dat een
voorafgaand akkoord werd verkregen, betaalt de Huurder, bovenop de huurprijs voor de
verlengde periode een boete van €5 per kalenderdag.
4.3 Indien de Huurder de fiets één maand na de overeengekomen termijn nog niet heeft binnengebracht, koopt de
Huurder de fiets van CyCLO over. De prijs van de fiets is daarbij vastgelegd op €700 voor een stads- of plooifiets,
€2000 voor een elektrische fiets of een tandem, €4.000 voor een cargofiets of €5.000 voor een elektrische
cargofiets.
4.4 Alle schade aan de fiets(en) die tijdens de ontlening ontstaat, behalve door slijtage bij normaal
gebruik, is ten koste van de Huurder en moet aan het einde van de overeengekomen ontleningsperiode
onmiddellijk worden vergoed. CyCLO rekent de volgende vergoedingen aan voor beschadigde onderdelen
van stadsfietsen: zadel €18, zadelpen €16, slot €40, sleutel van het slot €15€, voorlicht €26, achterlicht €15,
voorvork €34€, bagagedrager €28, bel €3, schakelaar van de versnellingen €12, handvaten €3 binnenband €6,
remkabel + kabelhoes €4, versnellingskabel + kabelhoes 4, spatborden 30, buitenband €30, kader €250,
remhendel €10, stuurpen €17, stuur €15, voorwiel €74, achterwiel €51, standaard €9, derailleur €30. De
vergoeding voor beschadigde onderdelen van andere type fietsen of voor onderdelen die hierboven niet zijn vermeld
is steeds gelijk aan de geadviseerde verkoopprijs van het onderdeel. De maximum vergoeding voor schade is gelijk
aan de vergoeding bij diefstal van de fiets (zie
art. 3.1).

ART. 5 WAARBORG
5.1 De Huurder betaalt bij de ontlening een waarborg van €50 voor een stads- of plooifiets, €150 voor een
tandem, elektrische fiets of een (niet-elektrische) cargofiets of €350 voor een elektrische cargofiets. Bij de ontlening
van meerdere fietsen betaalt de Huurder maximaal een waarborg van €350.
5.2 De waarborg wordt terugbetaald bij teruggave van de gehuurde fiets(en). Eventuele kosten voor herstellingen
ten laste van de Huurder, kosten voor laattijdige teruggave of andere extra kosten opgenomen in deze
overeenkomst, worden onmiddellijk afgetrokken van de waarborg. Wanneer de waarborg hiervoor niet voldoet,
past de Huurder het saldo onmiddellijk bij.
5.3. Waarborgen worden enkel terugbetaald aan dezelfde persoon die het verhuurcontract heeft ondertekend. De
waarborg wordt terugbetaald aan een ander persoon mits schriftelijke toestemming van de Huurder of een legale
vertegenwoordiger.

