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Huurovereenkomst studentenfiets BrikBike 
     Contractnr.   

Academiejaar  2017 – 2018   
 
	
Tussen de onderliggende partijen: 

Verhuurder      
Organisatie  Br(ik – Alles voor stadstudenten vzw  
Naam  Koen Van Ryckeghem, directeur  
Straat en huisnummer  Bloemenstraat 32  
Postcode  1000  
Gemeente  Brussel  
Telefoon  +32 (0)2 211 05 40  
E-mail  welkom@brik.be  
      
Huurder      
Achternaam    
Voornaam    
Geslacht    
Geboortedatum    
Hoger onderwijsinstelling    
Studentenkaartnummer    
Straat en huisnummer    
Postcode    
Gemeente    
Land    
Telefoon    
E-mail    
Nationaliteit    
Identiteitskaartnummer    
IBAN 
bankrekeningnummer 

   
BIC    
 
wordt overeengekomen wat volgt, zie vervolgpagina’s: 
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1 | Identificatie van het gehuurde 
goed, financiële regeling 

Artikel 1 – Identificatie van de huur 
Het gehuurde goed is een BrikBike studentenfiets. De fiets is 
te identificeren aan de hand van het fietsnummer en het 
identiteitsplaatje onder het zadel. De fiets is voorzien van een 
U-slot met sleutel. De fiets is niet verzekerd tegen diefstal en 
schade. De fiets wordt gekozen op maat en kan achteraf niet 
meer geruild worden. 
 
Bij het ophalen en bij het terugbrengen van de fiets 
ondertekenen en ontvangen de huurder en de verhuurder een 
ontvangstbewijs. Op dit bewijs wordt het fietsnummer van de 
BrikBike studentenfiets genoteerd evenals eventuele schade 
aan de fiets. Indien er geen schade vermeld wordt op het 
ontvangstbewijs bij het ophalen van de fiets, gaat de huurder 
er impliciet mee akkoord dat het item in goede staat is bij 
aanvang van de huurperiode.  
 
Artikel 2 – Huurperiode en –prijs 
De huurperiode wordt bij aanvang vastgelegd, zoals 
hieronder weergegeven. Huurgeld wordt onder geen beding 
terugbetaald. 
 

 
Artikel 3 – Waarborg 
Bij het aangaan van een huurovereenkomst dient een 
waarborg betaald te worden ten bedrage van 70,00 EUR. 
Deze waarborg kan nooit beschouwd worden als 
overnameprijs voor de fiets en kan uitsluitend dienen tot 
vergoeding van de schade aan het gehuurde goed, 
ontbrekende onderdelen of als betaling voor de 
aangerekende boete (cfr. Artikel 6) 
 
De waarborg wordt uiterlijk 1 maand na het terugbrengen van 
de fiets terugbetaald via overschrijving op de ondergenoemde 
rekening van de huurder. Eventuele bankkosten voor de 
terugstorting van de waarborg zijn ten laste van de huurder. 
 

 
Wanneer de kosten meer bedragen dan de waarborg dan 
betaalt de huurder deze meerkost uiterlijk 15 dagen na 
kennisgeving. 
 
Artikel 4 – Betalingswijze 
De huurprijs en de waarborg worden tegelijk met de 
ondertekening van het contract betaald via Bancontact met 
debet- of kredietkaart.  
 
Artikel 5 – Beheer en herstellingen 
De huurder zal de fiets als een “goede huisvader” hanteren 
en beheren (banden oppompen, ketting smeren, niet op de 
grond gooien, langskomen voor onderhoud wanneer er iets 
kapot is aan de fiets...). De huurder is aansprakelijk voor elke 
schade aan de fiets en aan het slot.  
 
In de huurprijs zijn onderhoud en kleine herstellingen 
uitgevoerd door CyCLO vzw inbegrepen, wanneer deze het 
gevolg zijn van een normaal gebruik van de fiets. Een fiets 
die zichtbaar gevandaliseerd of verwaarloosd is, wordt niet 

kosteloos hersteld. De medewerkers van CyCLO vzw 
oordelen of het al dan niet om een kleine herstelling gaat. 
Voor de overige herstellingen ten gevolge van verwaarlozing, 
ongelukken of vandalisering, dient de huurder onmiddellijk de 
kostprijs voor de onderdelen en werktijd zelf betalen.  
 
Artikel 6 – Einde van de overeenkomst 
De huurovereenkomst eindigt op de datum zoals 
overeengekomen in artikel 2, en kan niet stilzwijgend 
verlengd worden. 
 
De huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
terugbezorgen van de fiets na het verstrijken van de 
huurtermijn. De fiets wordt op afspraak ingeleverd bij CyCLO. 
 
Bij het laattijdig inleveren gelden de volgende boetes, te 
rekenen vanaf de einddatum van het contract: 
- Meer dan 7 kalenderdagen: 20,00 EUR 
- Meer dan 1 maand:   35,00 EUR 
- Meer dan 2 maanden:  50,00 EUR 
- Meer dan 3 maanden:  70,00 EUR 
Indien de fiets na 6 maanden niet is ingeleverd wordt de 
waarborg niet terugbetaald en betaalt de huurder een 
bijkomende boete van 150,00 EUR. 
 
De fiets mag ook vroeger ingeleverd worden, na afspraak bij 
CyCLO. Er wordt onder geen enkele voorwaarde huurgeld 
terugbetaald bij vroegtijdig inleveren van de fiets.  
 
Bij het inleveren van de fiets zullen ook het slot en sleutel 
ingeleverd worden, waarvoor een ontvangstbewijs wordt 
uitgeschreven. Van de waarborg wordt afgetrokken, indien 
van toepassing: diefstal (70,00 EUR), de kosten van 
ontbrekend of defect slot (35,00 EUR) en/of ontbrekende 
sleutel (15,00 EUR); de kosten van eventuele schade en 
ontbrekende onderdelen aan de fiets; de boetes bij het 
laattijdig terugbezorgen van de fiets en alle andere 
openstaande rekeningen of onbetaalde kosten.  
 
Artikel 7 – Verlenging van de overeenkomst 
Voor verlenging van de huurovereenkomst dient de huurder 1 
maand voor het einde van het contract een afspraak te 
maken om een nieuw contract tekenen. Zodra het contract 
getekend is biedt de student zich met de fiets aan bij CyCLO 
voor een onderhoudsbeurt. Indien herstellingen moeten 
worden uitgevoerd die niet binnen de huurprijs vallen, wordt 
deze kost aangerekend. 
 

2 | Eigendom fiets 

Artikel 8 – Eigenaar fiets 
De fiets blijft steeds eigendom van CyCLO vzw, de beheerder 
van het Brussels Depot voor gevonden fietsen. CyCLO vzw 
stelt de fietsen ter beschikking aan Br(ik vzw als 
studentenfietsen. Doorverkopen, onderverhuren of onderling 
wisselen is verboden. De huurder is steeds persoonlijk 
aansprakelijk voor de naleving van de huurovereenkomst, 
ook indien een derde gebruik maakt van de fiets.  
 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke 
ongevallen bij gebruik van de fiets.  
 
 
 
 

Huurperiode  6 maanden 
Datum begin huur  11/01/2017 
Datum einde huur  10/07/2017 
Huurprijs  45,00 EUR 

IBAN   
BIC   
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3 | Verplichtingen 

Artikel 10 – Onderhoud 
De huurder biedt zich één keer per zes maanden aan bij 
CyCLO vzw of in de fietspunten voor een onderhoudsbeurt 
aan de fiets. Het onderhoud is gratis, zolang de nodige 
herstellingen binnen de definiëring in artikel 5 vallen. Indien 
een fiets niet wordt onderhouden, vallen de hieruit volgende 
reparaties niet meer onder de herstellingen in artikel 5.  
 
Artikel 11 – Fietsslot 
Alle fietsen worden verhuurd met een degelijk U-slot. 
Wanneer de huurder de fiets onbeheerd achterlaat, zal hij 
steeds gebruik maken van het bijgeleverde U-slot teneinde 
diefstal te voorkomen. Het U-slot dient voor verankering aan 
een fietsenrek of gelijkaardig.  
 
Artikel 12 – Diefstal of ongeval 
Bij diefstal moet de huurder binnen de 24 uur aangifte doen 
bij de lokale politie en de verhuurder op de hoogte 
brengen. Het fiets- en contractnummer moeten doorgegeven 
worden bij opmaak van het proces-verbaal. Binnen de vijf 
werkdagen na aangifte dient de huurder een kopie van het 
proces-verbaal en de sleutels van het fietsslot over te maken 
aan de verhuurder. 
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 EUR waarborg aangerekend.  
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 
artikel 6) worden van het waarborgbedrag afgehouden. Indien 
de gestolen fiets niet wordt teruggevonden binnen de zes 
maanden, zal de waarborg niet terugbetaald worden aan de 
huurder. 
 
Artikel 13 – Schade bij ongeval 
Schade ten gevolge van ongeval zal worden aangerekend 
aan de huurder, die deze zal verhalen op de verzekering van 
de aansprakelijke partij. 
 

4 | Algemene bepalingen 

Artikel 14 – Privacy persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden enkel ter beschikking gesteld aan 
Br(ik vzw en CyCLO vzw. Persoonsgegevens worden niet 
bekendgemaakt aan derden noch voor direct-
marketingdoeleinden aangewend.  
 
Artikel 15 – Gerechtelijke procedure 
Bij het niet terugbezorgen van de fiets kan een gerechtelijke 
procedure worden ingeleid. Alle betwistingen worden 
exclusief beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-
Hoofdstad zijn bevoegd. 
 
 
Deze huurovereenkomst wordt opgemaakt in 2 exemplaren. 
 
 
 
 

 
 
Ondertekening 
 

 
Belangrijk: elke doorslag van dit contract dient apart te 
worden ondertekend door beide partijen. 
 

Contact: 
Br(ik 
+32 (0)2 211 05 40 
welkom@brik.be 
www.brik.be 

Plaats 
Brussel 

 Datum 

 
De huurder 
(Gelezen en goedgekeurd) 
 
 

  
De verhuurder 
(Gelezen en goedgekeurd) 
Koen Van Ryckeghem 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


