Huisregels – fietsbeheer REC

Om de campus netjes en veilig te houden, hanteren de campussen van de UvA huisregels voor
fietsparkeren. Deze regels zijn zoveel mogelijk in lijn met de Algemene Plaatselijke Verordening van
de Gemeente Amsterdam en de uitgevaardigde speciale maatregel (aanwijzingsgebied) die voor de
Roeterseiland campus is genomen voor het gebied rondom de campus. Daarnaast zijn de regels in lijn
met de besluiten op de campus voor het eigen terrein.
1. Fietsen mogen alleen geplaatst worden op de aangewezen locaties (fietsenstallingen) of in de
faciliteiten (vakken of rekken). Dit geldt ook voor bromfietsen of andere gemotoriseerde
tweewielers en bakfietsen.
2. Fietsen, bakfietsen of bromfietsen die niet op de juiste plek staan, worden verplaatst naar een
juiste locatie.
3. Een fiets, ander type tweewieler of bakfiets geldt als wees(brom)fiets als deze langer dan 14
dagen op dezelfde locatie staat (Uitzondering geldt voor de dienstfietsen, die zichtbaar
gelabeld of gekleurd zijn). Deze krijgen gedurende 14 dagen een waarschuwingslabel. Hierna
wordt het voertuig verwijderd en 14 dagen in het campusdepot de Universiteit van Amsterdam
opgeslagen. De eigenaar kan zich melden bij het servicepunt op locatie. Het voertuig wordt
pas overhandigd als een passende sleutel van het slot wordt getoond.
4. Na 2 weken worden de fietsen uit het depot verwijderd en overgedragen aan een externe
partij.
5. De externe partij slaat de fietsen nog 2 weken in depot op om de eigenaar de gelegenheid te
bieden de fiets alsnog op te halen. Aan het ophalen van de fiets zijn kosten verbonden voor
o.a. de opslag en vervoerskosten naar de externe partij.
6. De externe partij heeft na het verlopen van de 2 weken het recht de fietsen eventueel op te
knappen en te verkopen.
7. (Brom)fietswrakken zijn onbruikbare (brom)fietsen, omdat 2 essentiële zaken ontbreken,
banden plat staan en/of de trappers niet kunnen draaien. Ook deze krijgen een
waarschuwingslabel, en worden in het depot opgeslagen. De eigenaar kan zich melden bij het
depot. Onbruikbare voertuigen worden na 2 weken vernietigd.
8. De Universiteit van Amsterdam behoudt zich hierbij het recht voor om sloten te verwijderen.
De schade aan het slot is voor rekening van de (brom)fietseigenaar.
9. Fietsen die verplaatst worden, zullen in de stalling van REC A, gelabeled en in een speciale
zone, worden geplaatst. Ook hier geldt dat de fietsen hier 14 dagen blijven staan. Daarna
wordt overgegaan op de bovenstaande procedure en worden de fietsen overgedragen aan de
externe partij.
Wanneer je je fiets niet terug kunt vinden, meld dit bij een servicepunt of mail naar servicepuntREC@uva.nl. Fietsen die verplaatst worden, zullen in de stalling van REC A in een speciale zone,
worden geplaatst. Ook hier geldt dat de fietsen hier 14 dagen kunnen staan, zij worden. gelabeld
Daarna wordt overgegaan op de bovenstaande procedure en worden de fietsen overgedragen aan de
externe partij.

