
Algemene voorwaarden testkaravaan – ontlenen cargofietsen en fietstrailers 

Art. 1 Voorwerp & dienstverlener 

In het kader van de testkaravaan ‘cargofietsen en fietstrailers voor ondernemingen’ worden (elektrische) cargofietsen en fietstrailers ter beschikking gesteld aan de 
deelnemende bedrijven, organisaties, steden en gemeenten.  

De fietsen en fietstrailers worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden hieronder opgesomd.  

Contactgegevens dienstverlener: 

Vzw bycykel 

Bijlokestraat 21a – 9070 Destelbergen 

E-mail: info@bycykel.be 
Website: http://bycykel.be/testkaravaan/index.html 

Telefoon (klantendienst): 093 778 770 
 

Art. 2 De gebruiker – registratie  

De gebruiker 

Onder voorbehoud van voorafgaandelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden inclusief de privacy policy, worden de cargofietsen en trailers uitgeleend aan 

deelnemende Vlaamse bedrijven, organisaties, steden en gemeenten.  

Registratie – toegang tot de testkaravaan 

§ 1. Toegang tot de testkaravaan is mogelijk voor ieder bedrijf, organisaties, stad of gemeente die zich voorafgaand heeft aangemeld en het ‘ontleen contract’ volledig 
heeft ingevuld en ondertekend.  

§ 2. De gebruiker verklaart dat enkel medewerkers die in staat zijn om te fietsen en die over een correcte gezondheidstoestand beschikken de cargofietsen en fietstrailers 

zullen gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                  
§ 3. De gebruiker verklaart dat hij houder is van een verzekeringspolis die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt. 

 

Art. 3 Aanbod cargofietsen en fietstrailers en dienstverlening  

§ 1. De cargofietsen en fietstrailers worden steeds in combinatie met een handleiding, een  fietsslot en een fietshelm aangeboden voor ontlening.                   
§ 2. De dienstverlener is telefonisch en via mail bereikbaar van ma-vrij van 8- 17.30 uur, uitgezonderd op feestdagen.  

 

Art. 4 Kosten en termijn van ontlening  

§ 1. Het ontlenen van de cargofietsen en fietstrailers is kosteloos in het kader van de testkaravaan. Indien er herstellingen moeten uitgevoerd worden wegens oneigenlijk 
gebruik en of ten gevolge van een ongeval worden de herstelkosten (onderdelen en uurloon)  in rekening gebracht.  

§ 2. De termijn van ontlening wordt vooraf afgesproken en wordt opgenomen in het ‘ontleen- contract’. Na afloop wordt de cargofiets, fietstrailer door de dienstverlener 
terug opgehaald  

Art. 5. Verplichtingen van de gebruiker 

§ 1. De gebruiker zal de cargofietsen en fietstrailers als een goede huisvader gebruiken en beheren en de onderhavige algemene voorwaarden naleven. Hij dient hierbij 
elke beschadiging, vernieling of verdwijning te voorkomen. 

§ 2. De cargofietsen en fietstrailers onderverhuren of uitlenen aan derden is verboden. De gebruiker blijft steeds volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de fiets, 

zelfs indien de fiets gebruikt wordt door een derde. 
§ 3. Bij de start van een nieuwe ontlening dient de gebruiker zich te vergewissen van de staat van de cargofiets/ fietstrailer, hij controleert hierbij (onvolledige lijst) of: 

– de bel, remmen en verlichting aanwezig zijn en goed werken 

– het stuur, het zadel en de pedalen goed bevestigd zijn 
– de banden in het algemeen in een goede staat zijn 

In het geval er gebreken worden vastgesteld, dient de gebruiker dit onmiddellijk te melden aan de dienstverlener waarna de cargofiets/ fietstrailers zal worden 

opgehaald en hersteld;  
§ 4. De gebruiker heeft de toestemming om de cargofietsen en fietstrailers te gebruiken mits naleving van de huidige voorwaarden en voor zover hij de fiets op een 

redelijke manier gebruikt, hetgeen uitsluit dat: 

– De fiets/trailer gebruikt wordt in strijd met de wetten en reglementen betreffende het verkeer, meer bepaald de bepalingen van de wegcode; 
– De fiets/trailer wordt gebruikt in omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de fiets wordt beschadigd; 

– De fiets/trailer wordt gebruikt om een passagier te vervoeren; 

– De fiets /trailer wordt gebruikt op een manier die een gevaar vormt voor de andere weggebruikers; 
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– Er wordt getracht om de fiets/trailer geheel of gedeeltelijk te demonteren. 

§ 5. Indien de cargofiets/fietstrailer tijdens de ontlening wordt gestald, dient de gebruiker steeds de meegeleverde sloten te gebruiken               
§ 6. Bij verlies van de cargofiets en/of fietstrailer tijdens een ontlening dient de gebruiker hiervoor binnen het uur na vaststelling melding te doen  bij de dienstverlener 

via mail (contactgegevens art.1) alsook dient de gebruiker binnen de 24 uur na vaststelling aangifte te doen bij de lokale politie en hiervan een officieel bewijs 

over te maken binnen de 5 dagen bij de dienstverlener.  
§ 7. De gebruiker is steeds verantwoordelijk voor de fiets, ook bij een ongeval of incident. Herstelkosten zijn hierbij initieel steeds ten laste van de gebruiker. 

§ 8. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn persoonsgegevens opgegeven bij de registratie en dient eventuele wijzigingen aan de dienstverlener via mail door te 

geven.                                                                                                                                                                                                                                                                    
§ 9. De gebruiker dient de cargofiets/ trailer op het einde van de ontleenperiode proper terug te geven 

 

Art. 6. Verplichtingen – aansprakelijkheid van de dienstverlener 

§ 1. De dienstverlener stelt de cargofietsen en fietstrailers ter beschikking (zie art. 3.) en voorziet in een periodiek onderhoud van de fietsen. 
§ 2. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

§ 3. De dienstverlener wordt ontheven van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de cargofietsen en fietstrailers, voor de schade geleden door de 

gebruiker of deze toegebracht aan derden. De gebruiker dient kennis te nemen van het feit dat de dienstverlener, die niet de fabrikant is van de ter beschikking gestelde 
fietsen, niet aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten, gebreken of defecten verbonden aan fietsonderdelen. 

Art. 7. Verlies van de fiets 

Bij verlies van een cargofiets, fietstrailer tijdens een ontlening dient de gebruiker hiervoor binnen het uur na vaststelling melding te doen bij de dienstverlener via mail 

(contactgegevens art.1) alsook dient de gebruiker binnen de 24 uur na vaststelling aangifte te doen bij de lokale politie en hiervan een officieel bewijs over te maken 
binnen de 5 dagen na vaststelling bij de dienstverlener. 

Indien de cargofiets/ fietstrailer onbeheerd werd achtergelaten waarbij de meegeleverde sloten niet werden gebruikt, dan kan de vzw bycykel de waarde van de fiets/ 
trailer opeisen bij de gebruiker.  

Art. 8. Sancties 

§ 1. Bij oneigenlijk gebruik kan de dienstverlener de ontlening éénzijdig stopzetten en de cargofiets en of fietstrailer op eenvoudig verzoek terug ophalen. Alle 

herstelkosten zijn hierbij ten laste van de gebruiker. 
§ 2. Alle (herstel)kosten bij schade aan de fiets veroorzaakt door oneigenlijk gebruik worden aangerekend. 

§ 3. Indien de cargofiets/ fietstrailer onbeheerd werd achtergelaten waarbij de meegeleverde sloten niet werden gebruikt, dan kan de vzw bycykel de waarde van de 
fiets/ trailer opeisen bij de gebruiker.                                                                                                                                                                                                                 

§ 4. Bij niet naleven van de hierboven vernoemde bepalingen, kan de ontlening éénzijdig op elk moment worden stopgezet door de dienstverlener.  

Art. 9. Verwerking persoonsgegevens – Privacy 

§ 1. De gebruiker geeft toestemming aan de dienstverlener om zijn persoonsgegevens, dewelke hij voorziet bij de registratie, te gebruiken en te verwerken in functie van 
de dienstverlening binnen de testkaravaan.  

§ 2. De dienstverlener verbindt er zich toe deze gegevens te gebruiken met het oog op een vlotte dienstverlening en om indien nodig contact te kunnen opnemen met de 

gebruiker. De gegevens worden bewaard in de bestanden van de dienstverlener. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de verwerking ervan. De gegevens zullen in 
geen enkel geval aan derden worden overhandigd. 

 

Art. 10. Betwisting 

Alle betwistingen worden beslecht conform het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken zijn de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Gent en het 
Vredegerecht van het Eerste Kanton in Gent. 

Art. 11 Wijziging van de onderhavige algemene voorwaarden 

De gebruiker wordt systematisch op de hoogte gebracht van elke wijziging aan de onderhavige algemene voorwaarden, door weergave op de website (zie art. 1 – 

contactgegevens). 

Voor akkoord  

 

Datum  

 

Naam en handtekening  


