REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN FIETSKLUIZEN VOOR BUURTPARKEREN.
1. Algemeen.
Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonnees van een fietskluis voor buurtfietsparkeren in Kortrijk.
2. Voorwerp van het reglement.
Parko geeft aan de abonnee tegen een vergoeding toegang tot het gebruik van een fietskluis.
3. Doelgroep
De kandidaat-gebruiker is gedomicilieerd in een straat die geheel of gedeeltelijk gelegen is in een straal van 150
meter vanaf de locatie waar de fietskluizen gelegen zijn.
Het aantal in gebruik gegeven fietskluizen is beperkt tot één per persoon met een maximum van twee per
woonentiteit. Via de bevolkingsregisters wordt nagegaan of het opgegeven domicilie-adres correct is, eveneens
wordt de samenstelling van het gezin nagegaan.
4. Toewijzing en wachtlijst
De fietskluizen worden toegewezen aan diegenen die beantwoorden aan de voorwaarden van het reglement, in
chronologische volgorde van datum van aanvraag. De aanvragen die binnenkomen op dezelfde dag worden
gerangschikt op alfabetische volgorde van de familienaam.
Per locatie wordt een wachtlijst aangelegd waarop diegenen worden ingeschreven die geïnteresseerd zijn in het
gebruik van een fietskluis. Inschrijving op de wachtlijst gebeurt via de website www.parko.be (verder klikken
naar fietsparkeren ) of per mail naar kortrijkfietst@kortrijk.be .
Wanneer de kandidaat op de wachtlijst gecontacteerd wordt in verband met een vrije fietskluis op de door de
kandidaat aangevraagde locatie en verzaakt aan het aanbod, wordt hij automatisch op de betreffende wachtlijst
geschrapt. Indien hij zich opnieuw wenst kandidaat te stellen voor deze locatie, dient hij een nieuwe aanvraag in
te dienen en wordt hij op de betreffende wachtlijst ingeschreven op datum van de nieuwe aanvraag.
5. Gebruik
De fietskluis mag enkel gebruikt worden voor het stallen van fietsen en het stockeren van fietsgerelateerde zaken
zoals een fietshelm, een kinderzitje, regenbroek voor fietsers… Het is uitdrukkelijk verboden deze te gebruiken
als extra bergruimte.
Het is ten strengste verboden licht ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen te bewaren in de fietskluis. De abonnee
engageert zich er toe de fietskluis ordelijk te houden.
De abonnee is verplicht de fietskluis te gebruiken conform de gebruiksaanwijzingen aan de binnen- en buitenzijde
van het bouwwerk.
De fietsparkeerplaats in de fietskluis mag enkel gebruikt worden door diegene die een abonnement heeft
aangegaan met Parko of door personen die deel uitmaken van zijn/haar gezin zoals geregistreerd in de
bevolkingsregisters.
De fietskluis is voorzien van een slot, en moet ten allen tijde gesloten zijn. Toegang wordt verkregen door gebruik
te maken van een badge. Bij verlies of diefstal van de badge, moet een nieuwe badge worden aangekocht bij
Parko.
Het is verboden bijkomende uitrusting of afsluiting aan te brengen aan de binnen- of buitenkant van de
fietskluizen. Het is de abonnee verboden zelf het slot te (laten) vervangen of herstellen.
De abonnee verbindt er zich toe de fietskluis tijdelijk te ontruimen voor de welbepaalde periode die door Parko
gevraagd wordt. Dit kan het geval zijn voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. Parko verbindt er zich toe
dergelijke ontruiming ten minste 14 kalenderdagen op voorhand aan de abonnee te melden via brief of mail. De
abonnee kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een vergoeding voor de onderbreking in de
gebruiksperiode indien deze de termijn van 31 kalenderdagen niet overschrijdt.

6. Duur van de overeenkomst.
Er wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de periode van: Eén jaar of 3 maanden. Het abonnement
wordt stilzwijgend verlengd. De huurperiode start telkens op de 5de of 20ste van de maand.
Het gebruik van de fietskluis kan door Parko via aangetekende brief opgezegd worden mits een opzegtermijn van
één maand.
Het gebruik van de fietsparkeerplaats(en) kan door de abonnee via aangetekende brief opgezegd worden op het
einde van elke gebruiksperiode, mits een opzegtermijn van één maand.
7. Controle
De abonnee geeft expliciete toelating aan Parko om elke fietskluis onaangekondigd te laten inspecteren door
een aangestelde teneinde vast te stellen of de fietskluis gebruikt wordt conform het reglement. De abonnee gaat
er dan ook mee akkoord dat Parko middels een badge toegang heeft tot elke fietskluis.
8. Onderhoud en aansprakelijkheid.
De abonnee houdt zijn gehuurde fietskluis proper, zowel interieur als exterieur, en verwijdert afgevallen
bladeren en takken, stof en eventueel afval. Ook het onderhoud van het sedumdak is de verantwoordelijkheid
van de abonnee.
Onderhoud Sedum groendak
▪ Verwijderen van afgevallen bladeren tijdens de herfst, deze verstikken de plantjes tijdens de winter.
▪ Verwijderen van ongewenst kruid en zaailingen van bomen ( 2 X per jaar)
▪ Verwijderen van Sedum en onkruiden uit de grindranden
▪ Schoonmaken van de regenwaterafvoer
▪ 1 a 2 maal per week water geven in het eerste jaar na installatie van de fietskluizen. Na het eerste jaar
is water geven niet meer nodig, tenzij bij extreme hitte.
Parko staat in voor het overige onderhoud van de fietskluis ( deurscharnieren, sloten, …), alsook voor de jaarlijkse
bemesting van het sedumdak.
De abonnee meldt onmiddellijk aan Parko om het even welke vorm van schade die hij aan de fietskluis opmerkt.
Deze meldingen gebeuren via kortrijkfietst@kortrijk.be . Desgevallend wordt de schade door Parko hersteld.
Parko kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of welke schade dan ook die de abonnee of zijn
gezinsleden van de fietskluis ondervindt aan zijn persoon of zijn materiaal tijdens de periode van gebruik.
De abonnee van de fietskluis is burgerlijk aansprakelijk voor alle eventuele schade die rechtstreeks of
onrechtstreeks veroorzaakt wordt tijdens en als gevolg van het gebruik van de fietskluis
9. Einde gebruik.
Bij niet naleving van het contract en/of het reglement wordt het abonnement door Parko opgezegd bij middel
van een aangetekende brief. Het gebruik van de fietskluis eindigt dan op de eerste van de maand die volgt op de
maand van ontvangst van de aangetekende opzegbrief. De ontvangst wordt geacht gebeurd te zijn binnen de
tien kalenderdagen na datum van de poststempel. Aangezien de reeds betaalde gebruiksvergoeding ondeelbaar
is, is er geen teruggave van de vergoeding of een deel ervan, ook niet na het gebruik pas begonnen zou zijn.
De fietskluis wordt vrijgegeven van gebruik in dezelfde goede staat als waarin de abonnee deze in gebruik kreeg.
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