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Algemeen 
Er worden 10 leenfietsen ter beschikking gesteld voor docenten1 waarmee zij heen en weer 
kunnen pendelen tussen het KC gebouw, Prins27 en MOOOF. De fietsen worden uitgeleend 
vanuit de receptie en fietsenstalling in het KC gebouw aan de Juliana van Stolberglaan. 
 
Het lenen van een fiets werkt als volgt: 
 

1. Docenten kunnen een fiets reserveren door dit formulier (koncon.nl/bikerental) in te 
vullen, waarna de aanvraag wordt behandelt door de receptie. De leenfiets kan voor 
één dag, of deel van een dag worden gereserveerd tussen 08:00 en 21:30 uur. De 
volgende gegevens worden genoteerd bij het reserveren van de fiets: 

• voornaam en achternaam 

• gewenste datum 

• gewenste tijd 

• afdeling 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 
 

2. Bij het ophalen van de fiets moet de huurder zich melden bij de receptie, waarbij de 
reserveringsgegevens worden gecontroleerd aan de hand van een ID bewijs, 
medewerker- of studentenpas; 
 

3. De fiets staat gebruiksklaar in de fietsenstalling van het KC. De receptie en huurder 
inspecteren de fiets voor eventuele schade die zich al aan de fiets bevindt2. Daarna 
wordt de sleutel van de fiets overhandigd. De huurder dient zorgvuldig om te gaan 
met de fiets en bij de fiets behorende sleutels; 
 

4. De fiets moet op het afgesproken tijdstip of dezelfde dag - uiterlijk 30 minuten voor 
sluitingstijd van het KC gebouw - worden ingeleverd bij de receptie van het KC; 

 
5. Bij inname laat de huurder de fiets netjes en schoongemaakt achter in de 

fietsenstalling. Schoonmaakspullen zijn voorhanden in de fietsenstalling van het KC. 
 
Voorwaarden 
De huurder is verplicht goede zorg te dragen voor de fiets: 

• de fiets moet op slot worden gezet met het vaste slot én bijgeleverde hangslot; 

• Alleen de huurder maakt gebruik van de fiets en mag deze niet uitlenen aan derden; 

• De bagagedrager wordt niet gebruikt voor het vervoeren van andere personen. 
 
Bij gebreken, schade, diefstal van de fiets of kwijtraken van de sleutel: 

• De huurder is verplicht om gebreken/schade aan de fiets, of met de fiets toegebrachte 
schade te melden bij de receptie. In geval van toegebrachte schade wordt de huurder 
verzocht om foto’s te maken. Bij vermissing/diefstal van de fiets wordt de huurder 
verzocht om melding te maken bij de receptie, waarna mogelijk een gezamenlijke 
aangifte bij de politie volgt; 

• Bij te laat inleveren van de fiets krijgt de huurder een waarschuwing. Bij herhaling kan 
de receptie besluiten aan de betreffende huurder geen fiets meer uit te lenen. 

 
Voor alle overige vragen en klachten kan de huurder terecht bij de receptie of via 
receptie@koncon.nl.  

 

1 Studenten kunnen in geval van nood, en indien fietsen beschikbaar zijn, ook gebruik maken 
van het aanbod. 
2 Schade aan de fiets – als niet opzettelijk toegebracht – wordt niet op de huurder verhaalt, wel 
vinden we het prettig om te weten hoe eventuele schade is ontstaan, om daarmee mogelijk de 
verzekering aan te kunnen spreken. 

https://www.koncon.nl/bikerental
https://www.koncon.nl/contact
https://www.koncon.nl/contact
mailto:receptie@koncon.nl


 

 

General 
Ten rental bicycles are made available for teachers3 with which they can commute back and 
forth between the KC building, Prins27 and MOOOF. The bicycles can be borrowed from the 
reception and bicycle shed in the KC building on the Juliana van Stolberglaan. 
 
Borrowing a bicycle works as follows: 
 

1. Teachers can reserve a bicycle by filling in this form (koncon.nl/bikerental), after 
which the request will be processed by the reception. The rental bike can be reserved 
for one day or part of a day between 08:00 and 21:30. The following details are noted 
when booking the bike: 

• First name and surname 

• desired date 

• desired time 

• department 

• telephone number 

• e-mail address 
 

2. When collecting the bicycle, the renter must report to the reception, where the 
reservation data is checked on the basis of an ID, employee- or student pass; 
 

3. The bicycle is ready for use in the indoor bicycle shed of the KC. The reception and 
renter will inspect the bike for any damage that is already on the bike4. Then the key to 
the bicycle is handed over. The renter must handle the bicycle and the keys belonging 
to the bicycle with care; 
 

4. The bicycle must be returned to the reception of the Royal Conservatoire at the 
agreed time or no later than 30 minutes before closing time of the building; 
 

5. Upon collection, the renter will leave the bicycle neat and clean in the bicycle shed. 
Cleaning supplies are available in the bicycle shed of the KC. 
 

Conditions 
The renter is obliged to take good care of the bicycle: 

• The bicycle must be locked with the fixed lock and the supplied padlock; 

• Only the renter uses the bicycle and may not lend it to third parties; 

• The luggage carrier is not used for transporting other people. 
 
In case of defects, damage, theft of the bicycle or loss of the key: 

• The renter is obliged to report defects / damage to the bicycle, or damage caused 
by the bicycle at the reception. In case of damage, the tenant is requested to take 
pictures. In the event of loss / theft of the bicycle, the renter is requested to report 
this to the reception, after which a joint report to the police may follow; 

• If the bicycle is returned too late, the renter will receive a warning. In case of 
repetition, the reception can decide not to lend a bicycle to the relevant tenant. 

 
For all other questions and complaints, the tenant can contact the reception directly in person 
or via reception@koncon.nl.  
  

 

3 In an emergency and if bicycles are available, students can also make use of the offer. 
4 Damage to the bicycle - if not caused intentionally - will not be recovered from the renter, but 
we do like to know how any damage has arisen, in order to possibly be able to claim insurance. 

https://www.koncon.nl/bikerental
https://www.koncon.nl/en/contact?
mailto:reception@koncon.nl

