Voorwaarden fietsplan

Type fiets
Aluminium slooping frame, afgemonteerd met Shimano Tiagra. Bij fietsen met een wielmaat kleiner dan 28" is Tiagra
wellicht niet mogelijk. Er wordt dan in overleg een passend alternatief worden gezocht.
De TVA is eerst eigenaar van de fiets en vernieuwd, afhankelijk van de gebruiksintensiteit na 5 of maximaal 6 jaar.
De fietsen ondergaan vanaf het tweede jaar, jaarlijks aan een gedegen onderhoudsbeurt door de TVA, zodat een in
goede staat verkerende fiets, maar vooral veilige fiets wordt aangeboden.
Accessoires
Pedalen met toeclips;
Zadeltasje met 1 binnenband, kunststoffen bandenlichters;
1 bidonhouder;
Eenvoudige teller (afstand en snelheid);
Pompje.
Note: het aantal beschikbare fietsen is beperkt. Onderstaande bepalingen gelden zolang er fietsen beschikbaar zijn.
1) Kosten van bruikleen bedragen €20 per maand
2) Termijnen
a) De minimale termijn is 1 maand in combinatie met een proeflidmaatschap;
b) Na het proeflidmaatschap kan de bruikleen eenmalig met een maand worden verlengd;
c) Na de eerste verlenging is de minimale termijn 4 maanden;
d) Voor het daaropvolgende jaar geldt een termijn van 6 maanden (april t/m september)

3) Afspraken voor, tijdens en na gebruik
a) De fiets wordt afgesteld door de leverancier;
b) De fiets dient onderhouden te worden volgens de instructies van de leverancier. Dit betreft afspraken over
regelmatig reinigen en smeren van onderdelen;
c) De gebruiker gaat zorgvuldig om met de fiets;
d) De fiets dient te in een afgesloten ruimte te worden gestald (berging);
e) De fiets dient niet onbeheerd achter gelaten te worden tijdens gebruik (trainingen, wedstrijden ed);
f) Onverhoopte schade dient gemeld te worden bij de leverancier;
g) Na de afgesproken gebruikstermijn dient de fiets in goede staat te worden geretourneerd bij de leverancier;
h) De fiets dient compleet en met alle genoemde accessoires te worden geretourneerd.
4) Bij aantoonbaar onzorgvuldig gebruik of nalatigheid worden de kosten ten gevolge van daarvan in rekening
gebracht.
5) De gebruiker conformeert zich aan bovenstaande afspraken.
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