
 

Algemene voorwaarden 
 
1. Algemeen 
1.1 Meedoen met 033opdefiets betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden. 
1.2.De deelnemer krijgt de beschikking over een fiets en TomTom Bandit Camera.  
1.3. Het ter beschikking gestelde mag in geen enkel geval zonder toestemming van StadsLAB033 
worden onderverhuurd, uitgeleend of verplaatst naar een andere locatie. 
 
2. Staat van het materiaal 
2.1 De deelnemer verklaart dat deze het materiaal voor het gebruik visueel heeft gecontroleerd en 
getest. 
2.2  Het materiaal wordt in schone bruikbare staat geleverd. 
2.3  De deelnemer wordt getracht het materiaal in de zelfde staat te houden. 
 
3. Risico en schade of letsel 
3.1 Het gebruik van het materiaal is te allen tijden voor het eigen risico van de deelnemer 
3.2 Voor schade aan eigendommen of letsel opgelopen door het gebruik van het beschikbaar 
gesteld materiaal, kan StadsLAB033 in geen geval aansprakelijk worden gesteld ongeacht de 
oorzaak hiervan. 
3.3 Schade aan het beschikbaar gesteld  materiaal, dat door de deelnemer is veroorzaakt door 
ongewoon gebruik, zal voor rekening van de deelnemer komen. 
 
4. Diefstal / verlies 
4.1 De deelnemer wordt geheel aansprakelijk gehouden voor verlies of diefstal ongeacht of hij hier 
schuld aan heeft. 
4.2 De deelnemer is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Dit 
omdat de deelnemer een plicht van teruggave heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door 
toeval of diefstal. 
 
5. Onderhoud en reparatie  
5.1 Het dagelijkse onderhoud aan het materiaal wordt door de deelnemer voor zijn rekening 
gebracht. 
5.2 Alle kosten, verband houdende met reparatie en vervanging van onderdelen, geen betrekking 
hebbende op normale slijtage, zijn voor rekening van de deelnemer. 
5.3 Alle reparaties worden door StadsLAB033 zelf uitgevoerd of uitbesteed aan een ander bedrijf. 
Onder geen enkele omstandigheid mag zonder toestemming van StadsLAB033 materiaal 
vervangen of gerepareerd worden. 
5.4 De deelnemer dient StadsLAB onmiddellijk van elke storing of beschadiging op de hoogte te 
stellen. 
 
6. Verstrekking en verwerking van informatie  
6.1 Door gebruik te maken van 033opde fiets worden “persoonsgegevens” van de deelnemer 
verwerkt, zoals locatiegegevens, social media berichten, filmbeelden en contactgegevens.  
6.2 Deze gegevens worden gebruikt met als “doel” om het verhaal van de deelnemer over 
033opde fiets op te halen.  
6.3 Door deel te nemen aan 033opdefiets geeft de deelnemer toestemming voor het verzamelen 
en gebruik van deze persoonlijke gegevens. 
6.4 StadsLAB033 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.  
6.5 De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden heel secuur verwerkt en goed beveiligd 
 meer informatie daarover in het privacy beleid van 033opdefiets. 


