Huishoudelijk reglement met betrekking tot het uitlenen van de rolstoelfiets

De eigenaar van de rolstoelfiets = Vesta vzw
De gebruiker = de persoon die de rolstoelfiets van Vesta vzw huurt en gebruikt
volgens bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het
hierna volgend huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement maakt
integraal onderdeel uit van de verhuurovereenkomst.
art 1. De gebruiker is een vereniging, organisatie, dienst of particulier

meerderjarig persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Vesta
vzw voor de huur van de rolstoelfiets met framenummer 08011650997
(met als standplaats Patershoek 4, 9111 Belsele).

art 2. De verplichtingen uit de huurovereenkomst en het huishoudelijk

reglement
dienen door de gebruiker (en/of zijn/haar wettelijk
vertegenwoordiger) gerespecteerd te worden.

art 3. De privacy en rust van de bewoners en buurt in de omgeving van de

voorziening dient te allen tijde gerespecteerd te worden.

art 4. De

beschikbaarheid van de fiets kan geraadpleegd worden
op www.vestavzw.be. Een reservatie kan gebeuren door te telefoneren
naar 03/780.95.40 of te e-mailen naar info@vestavzw.be (dienst
dagbesteding-ergotherapie). De fiets kan gehuurd worden vanaf 9 uur
’s morgens tot ten laatste 20u30. Aanvragen dienen bij voorkeur meer
dan een week op voorhand te gebeuren. Er zal een contract worden
afgesloten tussen de gebruiker en Vesta vzw. De gebruiker zal bij een
eerste gebruik vooraf ook een plaatsbezoek brengen zodat de werking
van de rolstoelfiets kan worden toegelicht. Bij de ondertekening van dit
document verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud van de
huurovereenkomst en het huishoudelijk reglement van Vesta vzw.

art 5. Er mag niets veranderd worden aan de technische installaties van de

fiets (zoals positie licht, remmen, motor, batterij,…) als aan het uitzicht
van de fiets zonder op voorhand overleg te plegen met de eigenaar.

art 6. De huurprijs bedraagt 10 EUR voor een halve dag of 20 EUR voor een hele

dag (langer dan 4 uur). Voor medewerkers en cliënten van Vesta is er
een reductietarief, zij betalen 7,5 EUR voor een halve dag of 15 EUR voor
een hele dag. Indien de gebruiker de fiets voor een hele dag gebruikt,

VESTA vzw
Patershoek 4
9111 Belsele

t: 03 780 95 40
f: 03 766 22 55

www.vestavzw.be
info@vestavzw.be

BE82 737 6203466 68
KREDBEBB

Ondernr.: 415298669

kan (mits aanvraag) de reserve batterij en/of oplader mee uitgeleend
worden.
art 7. De dag van gebruik meldt u zich aan bij de verantwoordelijke of een

woonbegeleider op dienst. Indien er afwijkingen zijn aan de fiets zoals
ondertekend bij afsluiting van het huurcontract, worden deze binnen het
kwartier gemeld. Problemen, defecten, … worden ten alle tijden
onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijke of woonbegeleider op
dienst.

art 8. De fiets wordt altijd opgehaald en teruggebracht naar campus

Patershoek (Patershoek 4, 9111 Belsele). Zowel bij aanvang als bij einde
van de activiteit neemt de gebruiker contact op met de
verantwoordelijke of een begeleider van de organisatie.

art 9. Bij eventuele tussenstoppen, zal de gebruiker erover waken dat hij de

fiets vast zet met het bijgeleverde fietsslot. Hij verklaart de fiets nooit
onbewaakt achter te laten.

art 10. De gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk dat ze de rolstoelfiets tijdens

hun reservatieperiode niet blootstellen aan situaties waarin hij het
voorwerp kan worden van vandalisme of diefstal. Zo zorgt hij/zij dat de
rolstoelfiets altijd op een veilige plaats en onder veilige omstandigheden
wordt geparkeerd. Hij/zij zal niet door onverantwoordelijk gedrag de
mogelijkheid tot diefstal vergroten. Wie bijvoorbeeld sleutel op het slot
laat zitten, wordt bij diefstal automatisch verantwoordelijk geacht en
moet Vesta vzw volledig schadeloosstellen. Dit impliceert:
• bij diefstal van de fiets: de gebruiker betaalt aan Vesta vzw de
actuele waarde van de fiets terug.
• bij vandalisme: de gebruiker staat in voor alle kosten.

art 11. Vesta vzw beslist autonoom over eventuele herstellingen aan de fiets.

Indien hij/zij van mening is dat een bepaalde herstelling niet moet
gebeuren.

art 12. In geval van verkeersovertredingen, ongeval of schade is de persoon die

op dat ogenblik de fiets in gebruik heeft (zoals blijkt uit de opmaak van
de huurovereenkomst) verantwoordelijk. De geregistreerde gebruiker
verbindt zich ertoe in dit geval de herstellingen en boetes, met inbegrip
van eventuele rechtszaken ten gevolge van deze overtredingen, te
betalen.
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Vesta vzw houdt zich ook het recht voor om alle kosten of boetes, die
het gevolg zijn van verkeerd gebruik in rekening te brengen van de
gebruiker.
De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van
deze overtredingen.
Vesta vzw heeft het recht om een forfaitair bedrag in rekening te
brengen om mogelijke administratie- en dossierkosten te dekken die
voortvloeien uit de afhandeling van de overtreding door de gebruiker.
art 13. Alle onregelmatigheden (schade, defecten, verdachte geluiden)

worden onmiddellijk aan Vesta vzw gemeld, die zo vlug mogelijk het
nodige doet. Indien iets niet in het schadelogboek vermeld staat,
contacteer je zo vlug mogelijk Vesta vzw en dit binnen de 15 minuten na
aanvang van reservatie indien het schade betreft van een vorige
gebruiker. Noteer ook deze informatie in het schadelogboek zodat de
volgende gebruiker weet dat de onregelmatigheid gemeld werd.
Alle onregelmatigheden in verband met het gebruik van de fiets, dit wil
zeggen, wat indruist tegen de gemaakte afspraken, worden gemeld
aan Vesta vzw. Dringende boodschappen moeten meteen worden
doorgebeld, niet dringende boodschappen worden in het ritboek
genoteerd.

art 14. Bij defecten die niet te wijten zijn aan normaal gebruik, zal de gebruiker

opdraaien voor de herstellingskosten. Voor esthetische schade die niet
te wijten zijn aan normaal gebruik zal er een forfetair bedrag van 50,00
EUR worden aangerekend.

art 15. In Vesta geldt er een algemeen rookverbod in de gebouwen en op de

brandweg. Roken kan enkel en alleen op de daarvoor aangeduide
plaats. Bij het afhalen van de fiets vragen wij u hier rekening mee te
houden.
Bij verlies van de sleutel worden de kosten voor het aanmaken van een
nieuwe sleutel doorgerekend aan de gebruiker.

art 16. Dieren, met uitzondering van assistentie honden, zijn niet toegestaan op

het domein.

art 17. Vesta heeft te allen tijde het recht het huishoudelijk reglement aan te

passen. In dit geval zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden
gebracht en een nieuwe exemplaar aangeboden krijgen.
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art 18. Het niet naleven van dit huisreglement vernietigd met onmiddellijke

ingang de huurovereenkomst en heeft de stopzetting van de activiteiten
tot gevolg..

Opgemaakt in tweevoud te Belsele op:

/

/

Voor akkoord (voorafgaand door de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’),

Vesta vzw, vertegenwoordigd door:

De huurder (of zijn wettelijk vertegenwoordiger)
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