
 

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EEN BUURTFIETSSTALLING 

1. Voorwerp van het reglement. 

Parko geeft aan de abonnee tegen een vergoeding toegang tot het gebruik van een overdekte residentiële 

fietsparking op één van de volgende locaties: 

- Passionistenlaan (thv nr 42) 

- Passionistenlaan ( thv Gamma) 

- Weversstraat 

- Sint-Denijsestraat 

- Moorseelsestraat 

- Pieter Pauwel Rubensplein 

 

2. Algemeen. 

Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonnees van een stallingsplaats in een residentiële 

fietsparking in Kortrijk. 

 

3. Gebruik. 

De residentiële fietsparking 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 residentiële 

fietsparking. 

Bij verlies of diefstal van de badge of beschadiging  van het slot van de residentiële fietsparking wordt het slot 

vervangen in opdracht van Parko, maar op kosten van de abonnee. Het is de abonnee verboden zelf het slot te 

(laten) vervangen of herstellen. 

De fietsparkeerplaats in de residentiële fietsparking 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. Het maximum aantal fietsen die door de abonnee kan worden gestald in 

de buurtfietsenstalling is gelijk aan het aantal plaatsen waarvoor een abonnement is aangegaan.  

De abonnee verbindt er zicht toe de residentiële fietsparking 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. 

 

4. Duur van de overeenkomst. 

Er wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de periode van: Eén jaar of 3 maanden . Het abonnement 

wordt stilzwijgend verlengd. 

Het gebruik van de fietsparkeerplaats(en) 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. 

 

5. Controle. 

De abonnee geeft expliciete toelating aan Parko om elke residentiële fietsparking onaangekondigd te laten 

inspecteren door een aangestelde teneinde vast te stellen of de residentiële fietsparking gebruikt wordt conform 

het reglement. De abonnee gaat er dan ook mee akkoord dat Parko van elke residentiële fietsparking een 

exemplaar van de badge in bezit heeft. 
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6. Onderhoud en aansprakelijkheid. 

Parko staat in voor het onderhoud van de residentiële fietsparking. 

De abonnee is verplicht de residentiële fietsparking te gebruiken conform de gebruiksaanwijzingen aan de 

binnen- en buitenzijde van het bouwwerk. 

De abonnee engageert zich er toe de residentiële fietsparking ordelijk te houden. 

De abonnee meldt onmiddellijk aan Parko om het even welke vorm van schade die hij aan de residentiële 

fietsparking opmerkt. 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 fietsparkeerplaats ondervindt aan zijn persoon of zijn materiaal tijdens de periode van 

gebruik. 

De abonnee van de fietsparkeerplaats is burgerlijk aansprakelijk voor alle eventuele schade die rechtstreeks of 

onrechtstreeks veroorzaakt wordt tijdens en als gevolg van het gebruik van de fietsparkeerplaats. 

 

7. Einde gebruik. 

Bij niet naleving van het contract en/of het reglement wordt de gebruiksovereenkomst door Parko opgezegd bij 

middel van een aangetekende brief. Het gebruik van de fietsparkeerplaats 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 fietsparkeerplaats of – berging wordt vrijgegeven van gebruik in dezelfde goede staat als waarin de abonnee 

deze in gebruik kreeg.  

 


