Reglement Bakfietsdelen – Frederik Lintsstraat – Klimaatstraat
Dit document bevat het plan van aanpak en de afspraken voor het gemeenschappelijk
gebruik van een elektrische bakfiets, waarvan de aankoop gesubsidieerd is door de stad
Leuven in het kader van Kom op voor je Wijk. Gezien het gesubsidieerd karakter, willen we
de bakfiets zo toegankelijk mogelijk maken voor alle bewoners van de Frederik Lintsstraat,
en eventueel na een proefperiode voor de naburige straten.
Tegelijk hebben we een systeem uitgewerkt om de toegang, de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheid te regelen, en om ervoor te zorgen dat het een duurzaam project wordt,
dat er goede afspraken zijn, en de bakfiets in een zeer goede staat blijft, regelmatig
onderhouden wordt, en er een degelijke verzekering wordt afgesloten tegen schade en
diefstal. Ook de gebruikskosten van de elektriciteit voor het opladen moeten worden
gedragen. In die zin kan het gebruik van de bakfiets niet kosteloos worden aangeboden.
1. Keuze van de bakfiets
Na een grondige evaluatie van vier offertes en enkele testritten hebben we gekozen voor
een bakfiets van het merk Douze. (voor meer informatie zie www.klimaatstraat.be)
2. Algemene voorwaarden
Staanplaats
De elektrische fiets staat steeds ter beschikking aan huisnummer 144. De gebruiker krijgt de
code van het kastje waar de sleutel inhangt. De gebruiker brengt de fiets steedfs terug
binnen de afgesproken uren. De werkgroep bakfietsdelen zorgt ervoor dat de bakfiets ’s
nachts veilig wordt gestald.
Wie kan de fiets uitlenen?
Er zijn twee mogelijkheden:
-

-

De elektrische bakfiets kan worden uitgeleend door een bewoner van de F.
Lintsstraat die lid is van de groep ‘bakfietsdelen’. Lidmaatschap kan als individu of
gezin.
De elektrische fiets kan beperkt worden uitgeleend door een bewoner die geen lid,
maar enkel gebruiker is.

Leden van de groep ‘bakfietsdelen’

Sporadische gebruikers

Wie? Elke inwoner/huisgezin van de F.
Lintsstraat die zich abonneert.
Hoe vaak? Zo vaak als nodig, mits de
bakfiets beschikbaar is.

Wie? Elke inwoner van de straat.
Hoe vaak? Drie maal per jaar.

Tarieven?
- Waarborg: 25 € (krijg je terug bij
uitstap, tenzij schade of
achterstallige betalingen)
- Abonnementskost: 10 €/jaar
- Ritkost: 1€/uur, 3€ voor een halve
dag en max. 4€ per dag
(Een halve dag is 4 uur – een ganse dag is 8
uur)
Beschikbaarheid? De bakfiets is
beschikbaar van 8u tot 21u gedurende
weekdagen en van 9u tot 21u op zaterdag
en zondag.
Reservatie? Via www.klimaatstraat.be
Toegang? Via een code

Tarieven?
- 3 keer per jaar, 4€ per keer, plus 1€
per uur.

Beschikbaarheid? idem

Reservatie? Via bakfiets@klimaatstraat.be
Toegang? Af te spreken

3. Systeem voor leden van de groep ‘bakfietsdelen’
Lidmaatschap
Elke inwoner/huisgezin van de F. Lintsstraat kan lid worden mits ze de voorwaarden
respecteren, het jaarlijkse abonnementsgeld betalen en openstaande rekeningen binnen de
14 dagen betalen. Je kan aansluiten door te mailen naar bakfiets@klimaatstraat.be. De
trekker van de werkgroep bakfietsdelen neemt contact met je op en overloopt de
voornaamste afspraken. Het reglement wordt getekend ter kennisgeving. Na het betalen van
de waarborg en het abonnementsgeld op rekeningnummerBE22 9730 0548 1847 ben je lid
van de groep ‘bakfietsdelen’.
Tarieven voor leden
Zie hierboven
De bedragen worden overgeschreven naar het rekeningnummer van de FLintsbuurt BE22
9730 0548 1847.
Concreet – hoe werkt het voor leden?
-

-

Leden kunnen de bakfiets online reserveren. Dit gebeurt via een reservatietoepassing
beschikbaar op www.klimaatstraat.be en waar alle leden toegang toe hebben. Als je
tijdens een gereserveerde periode de bakfiets langer wil houden, kan dit alleen op
voorwaarde dat de bakfiets niet gereserveerd is en je dit online aangeeft.
Reservaties moeten gebeuren ten laatste voor 8uur van de dag waarop je de bakfiets
gebruikt.

-

-

-

De fiets wordt opgehaald en teruggebracht binnen het gereserveerde tijdsslot naar
de plek waar de bakfiets is afgehaald, zijnde het parkeerplekje op nr. 144. Buiten
deze plek wordt de fiets telkens veilig vastgemaakt met de voorziene sloten. Leden
krijgen toegang tot de bakfiets via een code.
Controleer bij aankomst of er geen schade is en of de bakfiets niet te vuil is
achtergelaten. Indien dit wel het geval is, verwittig je de verantwoordelijke
onmiddellijk voor vertrek op bakfiets@klimaatstraat.be.
Driemaandelijks krijgt elk van de leden via mail bericht van het te betalen bedrag en
hij/zij verbindt er zich toe dit bedrag binnen de week over te maken op het
rekeningnummer van de buurt (zie hierboven).

4. Systeem voor sporadische gebruikers.
Je kan de bakfiets ook enkele keren per jaar gebruiken zonder lid te zijn van de groep
‘bakfietsdelen’. Dit is beperkt tot 3 maal per jaar. Je betaalt hiervoor 5 € per keer,
vermeerderd met 1 € per uur.
Concreet – hoe werkt het voor sporadische gebruikers?
-

Vraag eerst toegang via bakfiets@klimaatstraat.be en surf naar
www.klimaatstraat.be.
Doe je reservatie.
Betaling gebeurt via het rekeningnummer (zie hierboven).

5. Andere te respecteren voorwaarden
Vertrouwen en goede huisvader
-

-

-

Het systeem werkt op basis van de afspraken en vertrouwen. Elk lid en elke gebruiker
dient de bakfiets te gebruiken als een goede huisvader, met gezond verstand en met
respect voor andere leden en gebruikers. Door lid te worden of door de bakfiets te
reserveren, onderteken je de afspraken en voorwaarden uit dit document.
De bakfiets wordt steeds op slot gezet met het voorziene slot wanneer deze (ook
even) onbewaakt wordt geparkeerd. Indien de bakfiets niet gesloten wordt, is het lid
of de gebruiker verantwoordelijk. De diefstalverzekering zal dan immers niet
tussenkomen. (We moeten als bewijs steeds de sleutel kunnen tonen).
Indien een lid of gebruiker iemand anders de bakfiets laat gebruiken, dan ligt de
verantwoordelijkheid bij het lid of de gebruiker die de fiets ontleend heeft.

Respecteren van de gereserveerde uren
-

Het project werkt op basis van vertrouwen en veronderstelt dat ieder zijn uiterste
best doet om de afspraken na te komen. Er wordt om die reden niet gewerkt met
boetes en er is geen kostprijs voor annuleringen. Wel vragen we om bij annulering dit

-

toch minstens een dag op voorhand te doen. Indien er zich teveel problemen
voordoen, houdt de werkgroep zich het recht voor om het reglement aan te passen.
In geval van overmacht of indien het onmogelijk is om de fiets tijdig terug te brengen,
neem je contact met de persoon die de fiets na jou heeft gereserveerd.

Onderhoud en herstelling
-

-

Normale slijtage en onderhoud worden gedragen door de abonnementsgelden en de
gebruiksgelden. De totale onderhoudskosten voor de elektrische bakfiets worden
voorzichtig ruim geschat op gemiddeld 150 euro per jaar. Overschotten worden aan
de kant gehouden voor de aankoop van een nieuwe bakfiets op lange termijn.
Het onderhoud van de bakfiets gebeurt door Fietsen Cadans, Naamsestraat 123,
3000 Leuven en zal één- tot tweemaal gebeuren op regelmatige basis.

Verzekering, schade, diefstal en pech
-

-

De fiets wordt verzekerd bij Fietsen Cadans, omnium voor diefstal, gevolgschade van
diefstal, (gedeeltelijke) schade en fietsbijstand 24 op 7. De jaarlijkse kost van de
verzekering wordt gedragen door de abonnementskosten en gebruikerskosten. In
geval van diefstal of totaalverlies wordt een nieuwe fiets geleverd.
In geval van schade of diefstal neemt het lid of de gebruiker onmiddellijk contact met
de verzekeraar.
Zaken als slijtage, gebroken ketting, kapotte rem, … worden gedekt door de
abonnementsgelden en de gebruikerskosten. In geval van andere schade waarvoor
het lid of de gebruiker zelf verantwoordelijk is, komt de verzekering tussen (zie polis).
De ‘franchise’ valt ten laste van de persoon die de schade heeft aangericht.

Evaluatie en wijzigingen
De organisatie houdt zich het recht om het bakfietsdeelsysteem of aspecten ervan op ieder
moment bij te stellen, indien hiervoor de nodige argumenten worden aangehaald en na
overleg met alle leden. Vragen kunnen gesteld of suggesties kunnen gedaan worden bij de
inschrijving of via bakfiets@klimaatstraat.be.

Meer info
www.klimaatstraat.be
bakfiets@klimaatstraat.be

