Algemene Voorwaarden
Student-Bikes worden alleen uitgedeeld aan studenten die
zich op de website hebben ingeschreven tot de Student-Bike
database. Na de inschrijving zullen de studenten die het best
aansluiten op de selectiecriteria uitgenodigd worden op kantoor voor een kennismakingsgesprek. De inschrijving is open
voor iedereen die ingeschreven staat bij een instelling voor
hoger onderwijs in de steden waarin Student-Bike actief is.
Door het inschrijfformulier in te leveren gaat u akkoord met
de volgende algemene voorwaarden betreft het in ontvangst
nemen en gebruiken van de Student-Bike volgens The Bikevertising Company B.V. Met het accepteren van de algemene
voorwaarden, zal voor BiCo nimmer de verplichting bestaan
tot het ter beschikking stellen van een Fiets aan Student. BiCo

behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Student, na
inschrijving, uit te sluiten tot gebruik van haar dienstverlening. Indien BiCo een Fiets aan Student ter beschikking wenst
te stellen, zal zij daartoe separaat een schriftelijke overeenkomst met Student sluiten.

1. Identiteitskaars + Bankpas
Voor het ontvangen van de Student-Bike bent u verplicht Student-Bike Marketing B.V. van een geldige
identiteitskaart en bankpas te voorzien. Geaccepteerde
vormen van identiteitskaarten zijn : Paspoort, ID-kaart.
Ook moet u het bruikleencontract digitaal ondertekenen voor het ophalen van de fiets.

7, Verwerking Persoonsgegevens
1. The Bikevertising Company beschermt uw persoonsgegevens, welke verkregen zijn middels het inschrijfformulier op de website, door middel van administratieve,
fysieke en technische beveiligingen. Hiermee waarborgt
BiCo de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van u
persoonsgegevens. De beveiligingsmaatregelen zullen
bevatten, maar niet beperkt zijn tot, beperkte toegang,
beperkt gebruik, beperkte aanpassingsmogelijkheden
en het niet open- baar maken van uw gegevens door
onze werknemers behalve (a) om de aan te bieden
service goed te kunnen uitvoeren, (b) wanneer de wet
ons hiertoe dwingt, (c) wanneer u hiertoe schriftelijk
toestemming geeft. BiCo verklaart hierbij de persoonsgegevensverwerking behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de Wbp en andere relevante wetten
te voldoen. Door akkoord te gaan met deze algemene
voorwaarden verleent de student toestemming voor
het verwerken van zijn persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1) noodzakelijk voor het uitvoeren van het overeengekomen en;

2. Ophaal /Inlever datum
Voor het ontvangen van de Student-Bike bent u verplicht
Student-Bike Marketing B.V. van een geldige identiteitskaart en bankpas te voorzien. Geaccepteerde vormen
van identiteitskaarten zijn: Paspoort, ID-kaart. Ook moet
u het bruikleencontract digitaal ondertekenen voor het
ophalen van de fiets.
3. Vervreemden Student-Bike
Student mag de Student-Bike niet verkopen, verhuren,
leasen of op een andere manier van gebruiker verwisselen.
4. Beveiligen Student-Bike
Student moet de Student-Bike ten alle tijden op slot
zetten met de voorziene sloten oplossing.
5. Verkeersreglementen
Student is verplicht de Student-Bike te gebruiken volgens de Nederlandse verkeersreglementen. Alle boetes, administratie en juridische kosten die gepaard gaan
met de overschrijden van de verkeersregels zullen niet
door Student-Bike Marketing worden betaald.
6. Aansprakelijkheid
Student-Biker erkent hierbij dat fietsen een bepaalde
element van risico bevat. Fietsen op een Student-Bike
is geheel voor eigen risico. The Bikevertising Company is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade
en verlies van eigendom die niet toebehoort aan The
Bikevertising Company B.V.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door.
Betrokkene 1: The Bikevertising Company B.V.,
hierna te noemen: BiCo
Betrokkene 2: Student

2) een gerechtvaardigd belang voor BiCo en/of andere
derde partijen.
2. Student verleent aan BiCo expliciet toestemming
om in het kader van de bruikleenovereenkomst tussen
partijen persoonsgegevens te verwerken alsmede deze
persoonsgegevens te verstrekken aan haar opdrachtgevers ten behoeve van reclamedoeleinden.
8. Gezondheidsverklaring
Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de student :
(I)
Hij / zij in staat is om een fiets naar behoren
te besturen
(II)
Hij / zij in goede gezondheid verkeert
(III)
Hij / zij geen medische aandoeningen heeft
die een negatief effect kan hebben op het besturen van
de fiets.

