
REGLEMENT voor de DOE-HET-ZELF- 
FIETSHERSTELPLAATS (FHP) 

 
 
1. Velo biedt studenten de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van de 

FHP indien zij hun eigen fiets zelf wensen te herstellen.  De Fietsherstelplaats is 
daarvoor geopend van maandag tot en met donderdag van 9u tot 18u, op vrijdag van 
9u tot 16u.  Een werk beginnen kan tot een half uur voor sluitingstijd.  

 
2. De kostprijs van het gebruik van de faciliteiten van de FHP bij het zelf herstellen van je 

fiets is € 2,00 (inschrijvingsgeld).  Bij aankomst ontvang je een lijst met de prijs van de 
onderdelen.  

 
3. Elke student werkt zelfstandig aan de meegebrachte fiets (1 student-hersteller / fiets).  

Er worden geen toeschouwers toegelaten.  
 
4. De begeleider houdt zich het recht voor zware herstellingen te weigeren. Hij kan 

instructies geven over hoe de materialen of onderdelen te gebruiken of herstellingen 
uit te voeren. 

 
5. De herstelling uitgevoerd door de student in de FHP, gebeurt volledig op 

verantwoordelijkheid van de eigenaar van de fiets.  VELO kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de lichamelijke of materiele schade,  veroorzaakt door fouten van 
de student-hersteller. 

 
6. De student-hersteller dient zich te houden aan het materiaal en  gereedschap dat voor 

de FHP beschikbaar gesteld wordt.  Hij verbindt er zich toe geen VELO-werknemers te 
storen tenzij de aangestelde begeleider. 

 
7. De student betaalt de fietsonderdelen en het inschrijvingsgeld cash of met  Bancontact 

of met Visa/Mastercard volgens de prijslijst die hij bij inschrijving heeft ontvangen.  
 
8.  Indien de nodige onderdelen niet bij VELO aanwezig zijn, kan de student die elders 

aankopen om ze te gebruiken in de FHP. 
 
9.  De student-hersteller is aansprakelijk voor alle schade berokkend aan ruimte, 

materiaal en gereedschap van VELO. 
 
10. Indien een fiets op het sluitingsuur niet hersteld is, kan de student hem gratis 1 

werkdag bij VELO in bewaring geven.  Per extra werkdag moet voor de fiets € 1,25 
stallingsgeld betaald worden. Indien de fiets niet wordt afgehaald binnen 4 
kalenderweken na datum van afgifte wordt hij eigendom van VELO vzw.   

 
11. Buiten het gebouw staat een pomp ter beschikking. Iedere fietser kan tijdens de 

openingsuren hiervan gratis gebruik maken. 
 
12. Door gebruik te maken van de faciliteiten verklaar je je akkoord met het reglement 

van de fietsherstelplaats.  
 


