Algemene Voorwaarden ASVA Bakfiets
Op de ASVA bakfiets zijn voorwaarden van toepassing. Hier lees je deze voorwaarden en waarom deze op de
ASVA bakfiets van toepassing zijn.
Wie kan spullen huren?
Om in aanmerking te komen voor het huren van de bakfiets van ASVA moet je lid zijn van ASVA
studentenvakbond. Je moet student zijn aan een onderwijsinstelling in Amsterdam of omstreken om lid te kunnen
worden. Lid worden kan hier.
Ook studentenorganisaties (oftewel partnerverenigingen) die lid zijn van ASVA studentenvakbond kunnen
gebruikmaken van de bakfiets.
Reserveren en ophalen
Om de bakfiets te huren maak je een reservering voor de gewenste periode door een e-mail te sturen naar
studentenbalie@asva.nl of ons te bellen op 020 - 525 29 26
Vermeld in deze e-mail het volgende:
Gewenste huurperiode van de bakfiets
Gewenste ophaal- en terugbrengmoment tijdens de openingstijden van de studentenbalie. De
studentenbalie is momenteel geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9:30 tot 17:00.
Je naam en eventueel de organisatie die je vertegenwoordigt
Als de bakfiets voor deze periode beschikbaar is, krijg je een bevestiging van je reservering.
Tarieven
Voor het huren van de bakfiets betaal je een borg van €150 en soms ook huur. De eerste twee balie-werkdagen
zijn gratis! De balie is geopend op maandag, woensdag en vrijdag. Kom je het dus ophalen op maandag, dan is
het tot en met woensdag gratis indien je de bakfiets op woensdag tijdig inlevert! Na deze gratis periode betaal je
huur.
De huur na de gratis periode voor de bakfiets is:
€ 10,- voor een doordeweekse dag
€ 15,- voor het weekend
De bakfiets dient de afgesproken dag voor 15:00 ingeleverd te worden.
Aansprakelijkheid huurder
Zowel huurder als verhuurder zien erop toe dat de bakfiets in goede staat, zonder gebreken wordt
verhuurd. Eventuele beschadigingen worden op de huurovereenkomst beschreven.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan tijdens de huurperiode.
De huurder is aansprakelijk voor vermissing van de bakfiets.
Bij inbeslagname van de bakfiets blijft de huurder gehouden tot nakoming van verplichtingen van de
huurovereenkomst, waaronder de betaling van de huurprijs tot het moment dat de bakfiets weer in bezit
is van de verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten die inbeslagname met
zich mee kan brengen.
In afwijking van de overeengekomen waarborgsom, geld een hoog eigen risico van maximaal 1250,- euro voor
de huurder die zowel consument als niet consument is.
Annulering of verlenging
Voor annulering van de verhuur kan contact opgenomen worden met de studentenbalie. Verlenging is mogelijk
mits dit tijdig is overeengekomen.

Contact
Voor meer vragen over de ASVA bakfiets, het reserveren of andere vragen, kun je contact opnemen met de
ASVA studentenbalie.

