Boek je afspraak via
https://tvelootje.reservio.com/

Naam: ……………………………………………
startdatum:...............................................................
datum check-up:......................................................
einde contract:.………………………………….

Gebruikersovereenskomst Tvelootje Kortrijk.
1. Aansluitingsvoorwaarden
1.1. Men wordt gebruiker na ondertekening van de overeenkomst en vereffening van de betaling.
1.2. Het lidgeld en de waarborg kunnen ter plaatse worden betaald met bancontact.
1.3. Het lidgeld om een jaar een kinderfiets te lenen bedraagt 40 euro per jaar. Mensen die genieten
van een verhoogde tegemoetkoming betalen 20 euro per jaar. Loopfiets is altijd 20 euro per jaar.
1.4. De waarborg bedraagt 40 euro.
1.5. De gebruiker krijgt deze waarborg terug bij het uitstappen, verminderd met eventuele
openstaande kosten.
1.6. De gebruiker mag niets veranderen aan het uiterlijk van de fiets, zonder instemming van
Tvelootje.
1.7. De fietssticker moet duidelijk zichtbaar blijven bij het gebruik van de fiets.
2. Afhalen, gebruik en terugbrengen van het vervoersmiddel
2.1. De fiets wordt af gehaald en teruggebracht in de Deelfabriek, Damastweversstraat 1 te Kortrijk.
2.2. De fiets kan elke woensdag van 13u30 tot 16u30 worden opgehaald. (of teruggebracht)
2.3. Bij teruggave van de fiets, wordt die door de organisatie gecontroleerd op mogelijke
onderhouds-, herstel- en slijtagekosten.
2.4. Fietsen die aangeboden worden ter controle, verlenging/einde contract of voor herstel dienen
proper te zijn. Indien niet kan ter plaatse gevraagd worden om de fiets te kuisen met water en zeep.
2.5.. Het is absoluut verboden als volwassene de fiets te gebruiken. Ook een ouder kind mag dit niet.
Het is tot 12/13 jaar en de fiets moet gebruikt worden door het kind die bij Tvelootje is ingeschreven.
Bij inbreuk op deze regel kan en mag Tvelootje het lidmaatschap opschorten en de fiets terugvorderen.
2.6.. Wanneer er onderhouds- of slijtagekosten zijn, krijgt de gebruiker de mogelijkheid de fiets achter
te laten en voor deze kosten te betalen, of om de fiets mee te nemen en zelf in te staan voor onderhoud
en herstel.
3. Onderhoud, herstel en slijtage
3.1. Onderhoud is zijn ten laste van de gebruiker. Onder onderhoud wordt verstaan:
- dat de banden opgepompt zijn
- dat de remmen werken (remgrepen en remblokjes in goede staat)
- dat de reflectoren proper, goed zichtbaar en goed bevestigd zijn
- dat de ketting goed gesmeerd, niet verroest en voldoende aangespannen is
- dat de lichten werken en nieuwe batterijen worden voorzien indien nodig
- dat het slot en de sleutel goed worden gebruikt en worden bijgehouden (bij verlies draagt de
gebruiker de kosten voor de opmaak van een nieuwe sleutel)
3.2. Herstellingskosten zijn ten laste van de gebruiker. Onder herstel wordt verstaan:
- afgebroken onderdelen zoals spatborden, lichten, kettingkast …
- problemen die te wijten zijn aan gebrek aan onderhoud of te lang met slijtage rondrijden, bv.
naaf die niet meer af te stellen is na lang rondrijden met speling.

- abnormale slijtage van de buitenband door verkeerd gebruik (slippen, driften…) wordt aangerekend.
- speling op pedalen
- geschonden handvaten, zadel, pedalen…
- kromme wielen, vork, …
- verloren en beschadigde verlichting (indien aanwezig op de fiets)
3.3 Slijtagekosten zijn ten laste van de organisatie. Onder slijtage wordt verstaan:
- kale en verstorven buitenbanden
- rem- en versnellingskabels en gaines
- loszittende onderdelen
- versleten kettingen en tandwielen
- uitgesleten velgen
- speling op trapas
3.4. De gebruiker engageert zich om na 6 maanden met zijn fiets naar Tvelootje te
komen voor een onderhoudsbeurt. Dit geldt niet voor loopfietsjes. De gebruiker kan het onderhoud
zelf doen ondersteund door vrijwilligers. Indien kosten zie 3.1 en 3.2
3.5. Eventuele kosten verbonden aan herstel worden ter plaatse (cash) betaald.
4. Gebruikersstijl
4.1. Fietsdelen steunt op onderling vertrouwen en solidariteit. Elke fietsdeler is medeverantwoordelijk
voor het welslagen van het project.
4.2. De fiets dient gebruikt te worden als een goede huisvader/moeder.
4.3 De gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk dat ze de fiets tijdens het gebruik niet blootstellen aan
situaties waarin hij het voorwerp kan worden van vandalisme of diefstal. Zo zorgt hij/zij dat de fiets
altijd op een veilige plaats en met een goed slot wordt vastgezet.
4.4 Bij verlies van de fiets wordt de gebruikers een verlieswaarde aangerekend met een minimum van
150 euro.
4.5 Bij verlies of diefstal dient de gebruiker zich het eerstvolgende openingsmoment naar de
organisatie te begeven waar elektronische aangifte bij de politie wordt gedaan. De gebruiker ontvangt
dan thuis het proces verbaal. De verlieswaarde moet binnen de 30 dagen betaald worden aan de
organisatie. De gebruiker kan éénmalig over een andere fiets beschikken voor de lopende tijd van de
gebruikersovereenkomst tenzij er op dat moment geen fietsen voorradig zijn.
4.6 Wanneer de fiets betrokken is geraakt in een ongeval dient de fiets zo snel mogelijk aangeboden
worden bij team Tvelootje voor verder gevolg.
5. Naleving contract en huishoudelijk reglement
5.1 Indien er aanwijzingen zijn van grove of herhaaldelijke inbreuken op dit reglement of andere
gemaakte afspraken, kan de organisatie de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een
opzegperiode en vervalt het gebruik zonder recht op een schadevergoeding.
5.2 Wanneer rekeningen niet worden betaald, kan geen fiets worden gebruikt, totdat deze vereffend
zijn.
(handtekening van beide partijen, telkens voorafgegaan door datum en de woorden “gelezen en goedgekeurd”)
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