Reglement verhuur studenten
vzw Mobiel Sociale Werkplaats – 15/08/2018-14/08/2019
1.
Voor alle fietsen die Mobiel verhuurt, wordt een contract opgemaakt. Enkel studenten die ingeschreven zijn in het Hoger Onderwijs of aan de
Universiteit van Kortrijk kunnen één fiets huren aan het voordeeltarief tot maximum 15 augustus 2019.
2.
Mobiel beslist welke fiets toegekend wordt aan de student. Mobiel kan ten allen tijde de fiets vervangen door een andere. Indien de student
tijdens de duur van het contract zelf een andere fiets wenst, kan dit mits betalen van € 15,00 administratieve kosten.
3.
De fiets die Mobiel in huur geeft, is wettelijk in orde, gemarkeerd én voorzien van een “hoefijzer-“ én kettingslot. Indien de huurder toch
defecten vaststelt bij het begin van de huurperiode, worden deze gratis hersteld gedurende de eerste week van het contract. Hij/zij dient zich dan wel
onmiddellijk bij Mobiel aan te bieden. Dit artikel geldt echter niet voor schade die door de huurder of door derden teweeggebracht werden. Daarvoor
geldt de regeling zoals opgenomen in art.5.
4.
De gehuurde fiets wordt pas meegegeven aan de huurder na het opstellen van het contract en betaling van de waarborg (€ 50,00) en de
huurprijs (€ 5,00/maand). De diefstalverzekering bedraagt € 15,00 voor een contract tot en met 3 maanden en € 21,00 voor een contract vanaf 4 maanden
tot eind academiejaar (max. 15 augustus 2019). Er wordt onder geen enkele voorwaarde huurgeld terugbetaald bij het vroegtijdig inleveren van de fiets.
5.
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 het atelier. De huurder betaalt telkens de geldende
kostprijs voor de werktijd en/of de onderdelen die werden vervangen. De prijs hiervoor kan verkregen worden aan de balie. Herstellingen ten gevolge van
normale slijtage (niet te wijten aan onachtzaamheden bij gebruik) zijn niet voor de rekening van de huurder.
6.
De huurder verbindt zich ertoe de fiets proper te houden. Mobiel biedt hiervoor aan de huurder de mogelijkheid om de fiets te wassen in de
fietswasinstallatie. Indien de fiets toch vuil binnengebracht wordt, betaalt de huurder € 7,50 schoonmaakkosten.
7.
Bij verlies of diefstal van de fiets, dient de huurder zich ten laatste de eerstvolgende werkdag na vaststelling te begeven naar Mobiel waar
elektronisch aangifte van diefstal bij de politie wordt gedaan. De huurder ontvangt dan thuis het Proces Verbaal. Bij verlies of diefstal van de fiets moet de
huurder de verlieswaarde van de gehuurde fiets en kettingslot, onmiddellijk contant of binnen de 30 dagen per overschrijving betalen. De sleutel van het
slot moet onmiddellijk ingediend worden. 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. Indien de huurder een anti-diefstalgarantie afsloot betaalt de huurder na afgifte van de originele
sleutel (niet de reservesleutel!) slechts een franchise van € 125,00 i.p.v. de werkelijke geleden schade of verlies.
8.
Indien de procedure in artikel 7 niet gevolgd wordt, heeft Mobiel het recht aangifte van de diefstal te doen. De waarborg wordt niet teruggestort
en de verlieswaarde wordt volledig gefactureerd. Het contract wordt beëindigd. Indien de huurder de diefstalverzekering afsloot, krijgt deze de waarborg
niet terug wegens nalatigheid.
9.
Bij verlies van de fietssleutel wordt er € 15 aangerekend voor de reservesleutel. Vervolgens dient de huurder met de reservesleutel de fiets terug
naar Mobiel te brengen zodat er een nieuw slot op de fiets kan geplaatst worden, ten laatste de eerste werkdag na ontvangst van de reservesleutel. Indien
de fiets met de reservesleutel niet terug naar Mobiel wordt gebracht, zal bij eventueel verlies of diefstal van de fiets de verlieswaarde van de gehuurde
fiets betaald dienen te worden (ook al werd voor de fiets een diefstalverzekering afgesloten).
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 telefonisch en per mail uitgenodigd om binnen 30 dagen de schade aan de fiets bij Mobiel 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.
Studenten die langer dan 3 maanden een fiets huren moeten de fiets iedere 100 dagen aan een gratis onderhoudsbeurt onderwerpen. Een
standaard onderhoud gebeurt binnen 24 uur. Indien er herstellingen zijn, kan de fiets tijdelijk worden ingehouden (tot 1 week) en/of vervangen worden.
De data vermeld op de voorkant van dit document zijn de streefdata voor het onderhoud. Wordt de fiets niet aangeboden tijdens deze periode(s), dan
wordt er 7,50€ aangerekend. Mobiel verwacht dat de onderhouden fiets terug opgehaald wordt op de afgesproken datum, zoniet wordt standgeld
aangerekend (€ 1/dag te laat).
12.
Alle fietsen dienen terug binnengebracht te worden ten laatste op de eerstvolgende werkdag na de einddatum vermeld op het contract. Bij het
einde van het contract wordt de fiets volledig nagekeken en worden de eventuele kosten voor herstelling afgetrokken van de waarborg. De waarborg
wordt hetzij contant terugbetaald, hetzij per overschrijving. Wanneer de herstelkosten meer bedragen dan de waarborg dan betaalt de huurder deze
meerkost. Bij contracten langer dan 3 maanden dient de huurder eventueel een nieuw paar batterijen te betalen in ruil voor de oude batterijen.
13.
Wordt de fiets laattijdig ingeleverd, dan vervalt het gunsttarief en tot 7 kalenderdagen na de einddatum betaalt men € 7,50, vanaf 8
kalenderdagen tot 1 maand betaalt men € 15,00 tot 2 maand € 30,00… Per extra maand wordt er € 15,00 aangerekend. Per verzonden factuur wordt
eveneens € 10 aangerekend. Wanneer de facturen onbetaald blijven en de fiets 4 maanden na de eerste factuur nog steeds niet terug is, wordt bijhorend
een factuur opgemaakt met de verlieswaarde van de fiets en de huurperiode afgesloten.
14.
Bij verlenging van het huurcontract dient de huurder zich met zijn fiets bij Mobiel aan te bieden. Telefonisch, per e-mail of per brief worden er
geen verlengingen uitgevoerd. De fiets wordt eerst volledig nagekeken, de eventuele herstellingen worden uitgevoerd en aangerekend. Er wordt een
nieuw contract opgemaakt en de nieuwe huurprijs wordt onmiddellijk betaald. Voor elke verlenging van een contract wordt tevens € 5 dossierkosten
aangerekend.
15.

Vzw Mobiel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij het gebruik van de fiets.

16.

Alle betwistingen worden exclusief beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.
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