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1.

De huurder kan een fiets reserveren via www.studenten.bikeoffice.be of via de reserverings-link op de
website www.levanto.be/studentenfiets.

2.

De huurder dient, na reservatie, bij aanmelding bij de uitleenpost, Centraal Station Antwerpen, in het
bezit te zijn van zijn identiteitskaart, studentenkaart en bankrekeningnummer (Iban en Swift/Biccode).

3.

De fiets blijft steeds eigendom van Levanto Fietsbeheer. Doorverkopen of onderverhuren is verboden. De
huurder is steeds aansprakelijk voor de naleving van het verhuurreglement.

4.

Levanto Fietsbeheer is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij het gebruik van de fiets;

5.

Wanneer de huurder de fiets onbeheerd achterlaat, zal hij steeds gebruik maken van de twee
bijgeleverde sloten teneinde diefstal te voorkomen. Indien de fiets onbeheerd en niet afgesloten wordt
aangetroffen, kan de fiets in beslag genomen worden door Levanto Fietsbeheer.
De fiets zal opnieuw ter beschikking gesteld worden na het betalen van een vergoeding van 10€.

6.

De huurder is aansprakelijk voor elke schade of verlies van de fiets en sloten. Gedurende de huurperiode
kan de fiets, tijdens de openingsuren, worden binnengebracht voor herstelling in het verdeelpunt.
Herstellingen als gevolg van normale slijtage zijn niet voor de rekening van de huurder. Voor herstellingen
te wijten aan onachtzaam gebruik, vandalisme en voor alle overige herstellingen dient de huurder
onmiddellijk de kostprijs voor de onderdelen en werktijd zelf te betalen. Schade ten gevolge van ongeval
zal worden aangerekend aan de huurder, die deze zal verhalen op de verzekering van de aansprakelijke
partij.

7.

Bij diefstal van de fiets dient de huurder hiervan, binnen de 24 uur van kennisname, aangifte te doen bij
de Lokale Politie en bij Levanto Fietsbeheer. De fiets- en contractnummer word doorgegeven bij opmaak
van het PV. Binnen de vijf werkdagen na aangifte dient de huurder persoonlijk een kopie van het proces
verbaal en de sleutels van de fietssloten over te maken aan Levanto Fietsbeheer.
Indien de fiets niet wordt ingeleverd, wordt de volledige waarde van de fiets aangerekend.
Mits de beschreven procedure gevolgd wordt, kan de huurder éénmalig beschikken over een vervangfiets
voor de nog lopende huurperiode. Let wel, voor deze fiets dient ook een waarborg van 75€ betaald te
worden.
Bij verlies van de sleutel dient de fiets te worden omgeruild, de kost voor de vervanging van de verloren
sleutel en de omruiling worden aangerekend aan de huurder.

8.

Alle fietsen dienen terug binnengebracht te worden op de eerstvolgende openingsdag na de einddatum
op het contract. De fiets wordt nagekeken op schade door onachtzaam gebruik of vandalisme, kosten
hieraan verbonden worden van de waarborg afgehouden.
Daarna wordt de waarborg teruggestort op het bankrekeningnummer (zie punt 2.) van de huurder.
Wordt de fiets laattijdig ingeleverd of laattijdig verlengd, dan dient de huurder een administratieve boete
te betalen. Er wordt onder geen enkele voorwaarde huurgeld terugbetaald bij vroegtijdig inleveren van
de fiets.

9.

Voor verlenging van het huurcontract dient de huurder 1 week voor het einde van het contract een
afspraak te maken, en zich op het afgesproken tijdstip met zijn fiets op het verdeelpunt van Levanto
Fietsbeheer aan te bieden. Eventueel worden herstellingen uitgevoerd.

10.

De student verklaart bij ondertekening van het contract de fiets te hebben ontvangen in goede staat.

11.

English version available on our website www.Fietsbeheer.be.

