
MATIE FIETS: VIR VIR GEBRUIK DEUR AFDELINGS

Bring asseblief kopieë van jou personeelkaart/nommer.

Op die laaste dag van die verhuringsperiode, maar ten minste 
5 werksdae voordat jy die US verlaat (ten einde die US in staat 
te stel om jou deposito betyds terug te betaal)

Tarief per fiets 
(vir 'n semester of 'n volle jaar):

R2 500
(ŉ Slot ingesluit) Terugbetaalbare deposito: R1 500

Fietsnommer(s):

Aanvangsdatum:

Kwitansie-/rekwisisienommer:

Verhuringsperiode:

ID-nommer 

Terugbesorgingsdatum:

Afdelingshoof:
Van & volle voorname:

Telefoonnommer/Selnommer:

Plaaslike adres:

Privaat eposadres:

Noodkontakpersoon:

Afdelingshoof se
personeelnommer

Noodtelefoonnommer:

HUURVOORWAARDES
1. Die fiets(e), tesame met ŉ slot en sleutels en enige ander toerusting wat gehuur word, is die eiendom van die Universiteit Stellenbosch 

(US).
2. ŉ Deposito word vereis voordat die fiets(e) en toerusting gehuur kan word. Koste van herstelwerk aan die fiets(e) sal van die deposito 

afgetrek word.
3. Fiets(e) en toerusting moet by dieselfde adres waar dit uitgereik is, terugbesorg word.
4. Indien die fiets teruggebring word na die einde van die verhuringsperiode of terugbesorgingsdatum wat op die kontrak aangedui is, sal 

ŉ boete van R200 gehef word.
5. Indien die fiets(e) en toerusting om enige rede nie terugbesorg word nie, sal die terugbetaalbare deposito verbeur word. Indien 

die fiets(e) en toerusting nie binne die tydsraamwerk soos in hierdie kontrak bepaal word, terugbesorg  word  nie, mag die US aanvaar 
dat die fiets(e) en toerusting verlore of gesteel is en alle nodige stappe doen om die verlies te verhaal.

6. Indien ŉ fiets vir langer as 24 uur op ŉ onbewaakte plek gelos word en/of dit lyk asof die huurder nie die fiets gaan opeis nie, of 
indien die fiets vir enige tydsduur iewers ongesluit gelos word, mag die US die fiets verwyder en op ŉ veilige plek bewaar. ŉ Boete van 
R200 sal dan deur die huurder betaalbaar wees om weer toegang tot die fiets te verkry.

7. Gesteelde fiets(e) moet onmiddellik by die SAPD aangemeld word.  Stel die Matie fietskantoor in kennis en gee die saaknommer deur as 
verwysing. In so ‘n geval verbeur u die R1500 deposito.

8. Tjeks vir deposito uitbetaling sal eers na 5 werksdae uitgereik word.  Geen kontant betalings word hier hanteer nie. Internet oorbetalings 
is moontlik na ontvangs van u geldige Suid-Afrikanse bankrekening inligting.

9. Toegang tot fietsloods is outomaties en gratis.
10. Vir verdere inligting en prosedures wat van toepassing is op fietse, besoek asb die webblad 

by http://www0.sun.ac.za/sustainability/pages/afrikaans/vervoer/fiets/verdere-inligting.php>.

VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE FIETSGEBRUIKER:
Die fietsgebruiker :
· 'n bekwame fietsryer wees;
· te alle tye verkeerswette gehoorsaam en versigtig ry;
· toesien dat die fiets en toerusting in dieselfde toestand terugbesorg word as waarin dit ontvang is; 
· verseker dat die fiets behoorlik gesluit en veilig is wanneer dit geparkeer word; 

Departement / Afdeling:

Selnommer:

Admin Kontakpersoon: Telefoonnommer

MATIE FIETSKANTOOR

VERVOERDIENSTE
Banhoekweg 48,  STELLENBOSCH  *  PRIVAATSAK X1, MATIELAND 7602  

Tel: 021 808 4675/9071  *  Faks: 021 808 3618  *  <http://www0.sun.ac.za/voertuigvloot>

US051DA



Jy mag nie:
· die fiets gebruik op ruwe terrein of afdraandes nie, of dit aanwend om toertjies (‘freestyle’) te doen nie; 
· die fiets onderverhuur, aan iemand leen of aan iemand anders skenk nie; 
· iemand anders versoek om namens jou die fiets terug te besorg of die terugbetaalbare deposito te ontvang nie; of
· sonder die medewete van die US enige onderdele van die fiets verander of vervang in geval van skade nie.

WAARSKUWING!

Fietsry sonder 'n valhelm kan jou kanse om beserings op te doen aansienlik verhoog. Moenie sonder 'n valhelm fietsry nie.

VERANTWOORDELIKHEID VIR SKADE OF VERLIES:

Die Universiteit sal verantwoordelikheid aanvaar vir normale slytasie. Dit sluit uit: Beskadiging van kettingbeskermer, klokkies, ligte, 
rubberhandvatsels, speke, gebuigde en pap wiele asook skade as gevolg van nalatigheid om skroewe te laat vasdraai. Indien die fiets(e) of 
toerusting vernietig of beskadig word, sal die koste van herstelwerk van die terugbetaalbare deposito afgetrek word of mag die deposito in 
geheel verbeur word.Jy sal verder aanspreeklik gehou word vir die herstelwerk of waarde van die fiets tot die mate wat dit die waarde van die 
deposito oorskry. Dit is die uitsluitlike diskresie van die US of die fiets herstel of afgeskryf sal word.

BELANGRIK: GEEN AANSPREEKLIKHEID VIR DIEFSTAL, BESERINGS OF VERLIES:

Die US sal nie aanspreeklik gehou word vir enige eise deur jou, jou afhanklikes of enige derde party vir enige vorm van skade of verlies nie 
(insluitend enige gevolgskade), behalwe as jy kan bewys dat die US foutiewe of onveilige toerusting verskaf het. Dit wil sê, die huurder mag net 
ŉ eis teen die US instel indien die eis ingevolge die bepalings van artikel 61 van die Wet op Verbruikersbeskerming ingestel is.

JOU VERANTWOORDELIKHEDE AS AFDELINGSHOOF:

Jy moet: 
· verseker dat die fietsgebruiker hom/haar vergewis van sy/haar verantwoordelikhede soos uiteengesit in hierdie dokument; 
· 'n stelsel hê vir die in- en uitteken van die fietse wat vir die afdeling se gebruik gehuur word;
· verseker dat die fiets(e) wat deur die afdeling gebruik word, vir herstelwerk geneem word na 'n diensverskaffer soos deur die US bepaal.
· Indien ŉ fiets wat deur die afdeling gebruik word, vir herstelwerk geneem moet word, die US fietsbeampte inlig i.v.m. die aard van die 

skade en beoogde herstelproses voordat die herstelwerk gedoen word.
· Wenk: Dit sou raadsaam wees om te vereis dat personeel wat die fietse gebruik hierdie dokument onderteken. Dit verander nie die feit 

dat jy / jou afdeling verantwoordelik is teenoor die US nie, maar sal dit makliker maak vir jou / jou afdeling om die gebruiker 
verantwoordelik te hou. 

Jy mag nie: 
· die fiets onderverhuur of aan iemand anders skenk nie.

Bykomstigheid

Voorlig

Ontvang Kommentaar

Agterlig

Klokkie

Aanvaarbare Wieltoestand

Rubberhandvatsels

Slot 2 sleutels 

Speke

Sitplek

Handtekening van huurder
(afdelingshoof)

US-verteenwoordiger / 
fietsbeampte

Datum

Ek het die huurvoorwaardes hier bo gelees en onderneem om dit na te kom:

KONTROLELYS VIR BYKOMSTIGHEDE:  FIETS Nr. :  664

Datum

Kettingskerm

Ja Nee

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

NeeJa

US051DA


