Belsele, datum

/

/20

Overeenkomst – Huur rolstoelfiets VeloPlus
Tussen de ondergetekenden:
- Vesta vzw, Patershoek 4, 9111 Belsele, hierna genoemd “de eigenaar”
En
-

Voornaam + Naam: .....................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................
Postcode + gemeente: .................................................................................................
Telefoonnummer (GSM): ..............................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................

Hierna genoemd “de gebruiker”
Wordt overeengekomen wat volgt.
1) Deze overeenkomst legt de voorwaarden vast waaronder de gebruiker de
rolstoelfiets kan huren.
2) De overeenkomst heeft betrekking op de rolstoelfiets met framenummer:
08011650997 op datum van:
/
/ 20
voor de periode van:
o Halve dag (van:
u tot
u)
o Hele dag (van:
u tot
u)
3) De fiets is en blijft eigendom van de eigenaar. De eigenaar zal de fiets op
verzoek van de gebruiker uitlenen tegen de overeengekomen voorwaarden,
tenzij de eigenaar de fiets op het gewenste ogenblik voor eigen gebruik nodig
heeft of dat de fiets reeds door een andere gebruiker gereserveerd werd.
4) De gebruiker betaalt aan de eigenaar een vast tarief per dagdeel. Voor een
halve dag bedraagt de kostprijs 10 EUR. Voor een hele dag bedraagt de
kostprijs 20,00 EUR. Voor medewerkers en cliënten van Vesta geldt een
reductietarief van 7,5 EUR voor een halve dag en 15 EUR voor een hele dag.

5) Het bedrag van ............................................................................................................
wordt gestort op het rekeningnummer van Vesta vzw (IBAN BE82 7376 2034 6668
(BIC: KREDBEBB)), Patershoek 4, 9111 Belsele met vermelding: ‘Huur rolstoelfiets
datum + naam huurder’, bij voorkeur een week voor het gebruik. Bij last minut
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reservaties wordt het bedrag gestort ten laatste de eerste werkdag na het
gebruik.
6) De fiets wordt onderhouden door HMC, hulpmiddelencentrale. De
hersteldienst wordt enkel gecontacteerd door Vesta.
7) De bestuurder van de fiets:
a. is gekend is bij Vesta vzw;
b. gebruikt de fiets als een goede huisvader (voorzichtig en op de juiste
manier) en gedraagt zich in overeenstemming met de
verkeersveiligheid.
Vesta
vzw
is
niet
aansprakelijk
voor
verkeersovertredingen begaan door de bestuurders. Eventuele boetes
worden verhaald op de bestuurder;
c. draagt zorg voor de veiligheid van de inzittende.
d. inspecteert de fiets op eventuele bijkomende schade alvorens te
vertrekken;
e. verklaart het huishoudelijk reglement na te leven dat inherent deel
uitmaakt van deze overeenkomst.
8) Vesta vzw is niet verantwoordelijk en kan ook niet verantwoordelijk worden
gesteld voor ongevallen, incidenten, … die plaatsvinden voor, tijdens en na het
gebruik van de rolstoelfiets.
9) De huurder verklaart bij het eerste gebruik van de fiets het huishoudelijk
reglement te hebben ontvangen en gaat akkoord met de daarin vermelde
bepalingen. Bij wijzigingen wordt een nieuw huishoudelijk reglement
overhandigt.
10) Voor alles wat niet geregeld is in deze overeenkomst of het huishoudelijk
reglement, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk wetboek van toepassing.
Deze overeenkomst wordt opgemaakt voor de hierboven vastgelegde datum en
wordt automatisch beëindigd na het gebruik en het te betalen van de onkosten.
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)

* schrap wat niet past
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