Huishoudelijk reglement Op Wielekes
1. Aansluitingsvoorwaarden
1.1. Men wordt gebruiker na ondertekening van het contract en betaling van de waarborg en het
lidgeld.
1.2. Het lidgeld en de waarborg kunnen worden gestort op rekeningnummer van Op Wielekes Deinze
BE93-7360-4918-9067
1.3. Leden van de Gezinsbond en de Fietsersbond genieten 5 euro korting op het abonnementsgeld.
Het lidgeld voor een loopfietsje bedraagt 10 euro en 20 euro voor fietsjes tot en met 16 inch, 25 euro
voor een fietsje tot en met 20 inch (18-20 inch); 30 euro voor een fietsje van 22 inch en 40 euro voor
een fietsje tot en met 28 inch (24-26 inch). Leden van de Gezinsbond en de Fietsersbond krijgen 5 €
korting op het lidgeld. Voor geheel nieuwe fietsen (nog nooit gebruikt) wordt als lidgeld 50 EUR
gevraagd. Na een jaar gebruik wordt dit 40 EUR.
1.4. De waarborg voor een loopfietsje bedraagt 10 euro en 30 euro voor fietsjes tot en met 16 inch,
40 euro voor een fietsje tot en met 20 inch (18-20 inch); 60 euro voor een fietsje van 22 inch en 80
euro voor een fietsje tot en met 28 inch (24-26 inch). De gebruiker krijgt deze waarborg terug bij het
uitstappen, verminderd met eventuele openstaande kosten.
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1.5. Wie zelf een fietsje in goede staat ter beschikking stelt, betaalt eenmalig geen lidgeld
- indien een fietsje wordt binnengebracht en een fietsje van net een hogere maat wordt genomen
- indien een fietsje wordt binnengebracht en een fietsje van meer dan een maat groter wordt
genomen kan voor het lidgeld een kleine opleg worden gevraagd.
- indien er duidelijke gebreken zijn aan het fietsje wordt een deel van het lidgeld vergoed
1.6. De gebruiker mag niets veranderen aan het kleur van de fiets, zonder instemming van Op
Wielekes Deinze.
1.8. De fietssticker met het nummer moet duidelijk zichtbaar blijven bij het gebruik van de fiets.
1.9. De verantwoordelijke van de gebruiker engageert zich om de fiets bij defect of minimaal om het
jaar ter controle aan te bieden. Indien het eventuele defect niet onmiddellijk te herstellen valt kan
een vervangfietsje worden aangeboden. Samen met de gebruiker wordt gekeken wat de
vermoedelijke kosten zullen zijn. De gebruiker kan dan nog altijd zelf beslissen om de herstelling
elders of zelf uit te voeren.
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2. Afhalen, gebruik en terugbrengen van het vervoersmiddel
2.1. De fiets wordt afgehaald en teruggebracht in de kelder van De Leiespiegel - Brielstraat 2.
Gemotiveerde vrijwilligers staan in om de fiets netjes (gekuist en gesmeerd) en in orde uit te lenen.
Ze verwachten dan ook dat de fiets min of meer netjes (bv. zonder modderspatten of bevuiling) terug
wordt afgeleverd. Indien dit niet het geval is kan een forfait van minimaal 5 EUR (per fiets) worden
aangerekend om de fiets weer netjes te maken.
2.2. De fiets kan elke eerste woensdag van 17:00 - 19:00 uur en elke derde zaterdag van de maand
van 10:00 - 12:00 uur (op afspraak) worden opgehaald of terug binnengebracht. Bijkomende data
voor een te maken afspraak worden geafficheerd via de website www.opwielekesdeinze.be. .
2.3. Wanneer de fiets definitief wordt teruggebracht (afsluiting contract) gebeurt er nadien nog een
controle door een expert. Binnen de 14 dagen wordt de waarborg geheel of gedeeltelijk
terugbetaald.
2.4. Indien de fiets niet in orde is, worden de noodzakelijke onderhouds- en herstelkosten aan de
huurder aangerekend. Slijtagekosten (bv. remblokjes, en banden) worden niet aangerekend.
2.4.1.Onderhoudskosten vallen ten laste van de gebruiker. Onder onderhoud wordt verstaan:
- dat de banden opgepompt zijn op de juiste druk (zie vermelding buitenband)
- 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 (indien aanwezig op de fiets)
2.4.2. Herstellingskosten vallen ten laste van de gebruiker. Onder herstel wordt verstaan:
- afgebroken, verwijderde of geschonden onderdelen zoals spatborden, platte banden, lichten
(indien aanwezig op de fiets), handvaten, zadel, buiten- en binnenkabel van de remmen en de
versnellingen, enz …
- problemen die te wijten zijn aan gebrek aan onderhoud of te lang met slijtage rondrijden en
daardoor niet tijdig is ingegrepen van de huurden om de schade te vermijden zoals: Speling op de
voor- of achter naaf in de wielen, speling in de trapas of pedalen, kromme wielen, enz…
- Schade aan het kader, geplooide vork of uitgesleten velgen zijn ten laste van de huurder.
2.4.3. Natuurlijke slijtagekosten zijn ten laste van de organisatie Op Wielekes Deinze. Onder slijtage
wordt verstaan:
- Kale- en verstorven buitenbanden worden door Op Wielekes vervangen mocht dit nodig blijken.
Buitenbanden die versleten zijn door fout gebruik zoals: slippen of door met platte banden rond te
rijden, vallen ten laste van de huurder.
- Binnen- en buitenkabel van de remmen en versnelling zullen door Op Wielekes vervangen worden
indien dit nodig blijkt te zijn. Binnen- en buitenkabels beschadigd door te vallen of fout gebruik
worden ten laste van de huurder vervangen.
- Loszittende onderdelen. Mocht er onmiddellijk na de uitlening toch nog iets los zitten, spring
binnen de 14 dagen eens binnen bij Op Wielekes (of indien onmogelijk: stuur een mail naar Op
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Wielekes Deinze of maak een afspraak via www.opwielekesdeinze.be ) Na 14 dagen gaat Op
Wielekes ervanuit dat alle onderdelen op de fiets zijn bevestigd zoals het zou moeten.
- Versleten kettingen en tandwielen. De ketting en de daarbij horende onderdelen worden door Op
Wielekes geregeld nagekeken op slijtage. Maak gebruik van je tussentijdse controle om dit mee op te
volgen. Kettingen versleten door gebrek aan onderhoud zoals roest zullen ten laste van de huurder
aangerekend worden.
- Indien er zich op de trapas speling vertoont! Spring dan tijdig binnen bij Op Wielekes zodat dat dit
tijdig kan hersteld worden. Mocht het blijken dat de huurder al lang rondrijd met de speling in de
trapas (pedalen) en daardoor onherstelbare schade vertoond, zullen deze kosten aan de huurder
worden aangerekend.
2.5. In geval men de fiets terug meeneemt en zelf in staat voor onderhoud en herstel biedt men de
fiets terug aan ter controle bij de volgende uitleenbeurt (eerste woensdag of eerste zaterdag van de
maand)

3. FietsID
3.1. Bij het afhalen van een fiets wordt samen met de aanwezige vrijwilliger van Op Wielekes Deinze
een fietsID (met foto) opgemaakt.
3.2. Bij het jaarlijks/ 6-maandelijks onderhoud wordt deze fietsID aangevuld met nodige onderhoudsen/of herstellingswerken.
3.3. Bij het binnenbrengen ter controle van de fiets in Fietspunt wordt deze fietsID als
vergelijkingspunt gebruikt om vast te stellen welk onderhoud, herstel en slijtage nodig is.

4. Gebruik
4.1. Fietsdelen steunt op onderling vertrouwen en solidariteit. Elke fietsdeler is
medeverantwoordelijk voor het welslagen van het hele opzet.
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 en beschermde (o.m. tegen schade door sneeuw en regen) plaats en met een
goed slot wordt vastgezet. Bij verlies van de fiets dient de politie te worden verwittigd (PV). Bij
verlies van de fiets of geheel onherstelbare fiets kan naargelang de vermelde waarde op de fiche van
de fiets een bedrag worden aangerekend dat hoger is dan de reeds betaalde waarborg.

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.
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6. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement
6.1 Deze afspraken kunnen jaarlijks door de organisatie verder op punt gesteld en gewijzigd worden,
in overleg met de gebruikers.
6.2 Wijzigingen worden steeds schriftelijk meegedeeld aan alle gebruikers en zijn bindend voor alle
gebruikers. Dit contract en huishoudelijk reglement telt 6 bladzijden inbegrepen de fietsID.
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